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RESUMO 

CAMARGO JR, E. B. Comportamentos de saúde em usuários de substâncias 
psicoativas. Páginas 95. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
O consumo de drogas resulta em consequências para o indivíduo tanto no âmbito 
social quanto no de saúde. Conhecimentos sobre comportamentos de saúde dos 
usuários de drogas tornam-se relevante para melhor compreender esse grupo. O 
estudo teve por objetivo avaliar as propriedades psicométricas do Questionário 
Comportamentos de Saúde em usuários de substâncias psicoativas. Trata-se de um 
estudo quantitativo do tipo descritivo. O estudo foi desenvolvido no Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e Drogas de Ribeirão Preto, SP, Brasil. A amostra foi composta 
por 140 usuários do serviço. O instrumento utilizado foi composto por: Informações 
sociodemográficas, Escala de Severidade da Dependência de Drogas, Severity 
Alcohol Dependence Data e o Questionário Comportamentos de Saúde. Utilizou-se a 
análise descritiva dos dados e a validade de construto por meio da análise fatorial. 
Para a consistência interna do instrumento e de seus fatores utilizou-se o coeficiente 
alfa de Cronbach. A amostra caracteriza-se predominantemente por usuários do sexo 
masculino, adultos, solteiros, cor da pele branca, com baixo nível de escolaridade. A 
maior parte deles já esteve em tratamento e a busca por atendimento ocorreu 
voluntariamente ou por meio de seus familiares. A droga de maior consumo foi o 
crack. Os usuários, em sua maioria apresentaram níveis graves de severidade da 
dependência alcoólica e também da dependência de cocaína e crack. A maconha foi 
a droga de primeiro uso. A análise fatorial resultou em um modelo composto por oito 
fatores, sendo: comportamentos sexuais seguros; autocuidado com poluição 
ambiental; saúde; atividades físicas; autocuidado com alimentação; alimentação 
saudável; automedicação e consumo de bebidas alcoólicas, além da segurança 
motorizada. Os coeficientes de alfa de Cronbach mostraram-se satisfatórios com 
índices acima de 0,50 para os fatores, e 0,82 para o questionário Comportamentos de 
Saúde global. Os resultados confirmam a confiabilidade do Questionário 
Comportamentos de Saúde na versão brasileira para sua aplicabilidade em usuários 
de substâncias psicoativas. 
 
 
Descritores: Comportamentos de saúde; Transtornos relacionados ao uso de 
substâncias; Estudos de Validação; Psicometria; Análise Fatorial 

 



 

 

 

ABSTRACT 

CAMARGO JR, E. B. Health behaviors in users of psychoactive substances. 
Pages 95.Dissertation (Master).Nursing School of Ribeirão Preto, University of 
SãoPaulo, São Paulo, 2013. 
 
Drugs consumption results in consequences for the individual both in the social as in 
health environment. Knowledge about health behaviors of drug users becomes 
important to better understand this group. The study aimed to evaluate the 
pschycometric propriety of the health behavior questionnaires in users of 
psychoactive substances. It is about a quantitative descriptive study. The study was 
conducted at the Center of Psychosocial Care – Alcohol and Drugs from Ribeirão 
Preto, SP, Brazil. The sample consisted of 140 service users. The instrument used 
was composed of: Sociodemographic Information, Severity of Dependence Scale, 
Severity Alcohol Dependence Data and the Health Behaviors Questionnaire. It has 
been used a descriptive analyses of the data and construct validity using factor 
analysis. For the internal consistency of the instrument and it’s factors it was used 
the Cronbach Alpha Coefficient. The sample is characterized predominantly by male 
users, adults, singles, white color (Caucasian) with a low educational level.  Most of 
them have already been on treatment and the search for it happened voluntarily or 
through their families. The most consumed drug was crack. The majority of users 
presented serious levels of severity of alcohol dependence and also the dependence 
of cocaine and crack. Cannabis was the first used drug. Factor analysis resulted in a 
model composed of eight factors, as follows: safe sexual behavior; self care with 
environmental pollution; health; physical activity; self care with food; healthy eating; 
self medication and alcohol consumption, as well as motorized safety. The 
Cronbach's alpha coefficients were satisfactory with indexes above 0.50 for the 
factors, and 0.82for the global Health Behaviors Questionnaire. The results confirm 
the reliability of the Health Behaviors Questionnaire in Brazilian version forits 
applicability in users of psychoactive substances. 
 
 
Descriptors: Health Behaviors; Disruptions Realated to Substance Use; validation 
Studies, Psychometrics, Factor Analysis. 



 

 

 

RESUMEN 
 

CAMARGO JR, E. B. Comportamientos de La salud en usuarios de sustancias 
psicoactivas. Páginas 91. Disertación (Máster). Escuela de Enfermería de Ribeirão 
Preto, Universidad de São Paulo, 2013. 

 
El consumo de drogas tiene como consecuencias para el individuo tanto en el 
ámbito social, como en el de la salud. Conocimientos sobre el comportamiento de la 
salud de los usuarios de drogas se hace relevante para comprender mejor a ese 
grupo. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las propiedades psicométricas 
del Cuestionario de Comportamientos de la en usuarios de sustancias psicoactivas. 
Se trata de un estudio cuantitativo del tipo descriptivo. El estudio ha sido 
desarrollado en el Centro de Atención Psicosocial – Alcohol y Drogas de Ribeirão 
Preto, SP, Brasil. La muestra fue compuesta por 140 usuarios del servicio. El 
instrumento utilizado se basaba en: Informaciones socio demográficas, Escala de 
Gravedad de la Dependencia de las Drogas, Severity Alcohol Dependence Data y la 
Cuestionario Comportamientos de Salud.Se utilizó el análisis descriptivo de los datos 
y la caducidad de la construcción por medio del análisis factorial. Para la 
consistencia interna del instrumento y de sus factores se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach. La muestra se caracteriza predominantemente por usuarios del sexo 
masculino, adultos, solteros, piel de color blanca, con bajo nivel de estudios. La 
mayor parte de ellos ya estuvieron en tratamiento y la búsqueda por atendimiento ha 
sido voluntaria o por medio de sus familiares. La droga de mayor consumo fue el 
crack. Los usuarios en su mayoría presentan niveles graves de severidad de la 
dependencia alcohólica y también de la dependencia de la cocaína y el crack. La 
marihuana fue la droga de primer uso. La análisis factorial resultó en un modelo 
compuesto por ocho factores, siendo: Comportamientos sexuales seguros, Auto 
cuidado con la contaminación ambiental, Salud, Auto cuidado con la alimentación, 
alimentación saludable, automedicación y bebidas alcohólicas, además de seguridad 
automobilística. Los coeficientes del alfa de Cronbach se han visto satisfactorios con 
índices por encima del 0,50 para los factores, y 0,82 para el Cuestionario 
Comportamientos de Salud. Los resultados confirman la fiabilidad de la encuesta de 
los comportamientos de la salud en la versión brasileña para su aplicación en 
usuarios de sustancias psicoactivas. 
 
 
Palabras clave: comportamientos saludables; trastornos relacionados al uso de 
substancias; estudios de validación; psicometría; análisis factorial. 
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1.1. Considerações gerais sobre o uso de substâncias psicoativas 

 

A relação do homem com o consumo de substâncias psicoativas possui 

raízes históricas em diversas sociedades (OMS, 2004). Desde os primórdios da 

civilização o ser humano procurou fugir da condição natural cotidiana, utilizando 

substâncias que alterassem suas sensações, suas percepções e o seu humor, 

proporcionando momentos de prazer ou de alívio para os seus sofrimentos. Essas 

substâncias tinham uma função curativa, ritualística ou mesmo mística, e estavam 

ligadas aos hábitos sociais de várias populações e sob intenso controle cultural, 

religioso e social. Porém, com o passar dos séculos esse tipo de autorregulação 

desapareceu, principalmente a partir do início do século XIX com o isolamento de 

princípios ativos de substâncias psicoativas e sua industrialização, resultando em 

uma expansão do consumo com finalidade não somente terapêutica, mas também 

recreativa (CARLINI, 2006; SILVEIRA; MOREIRA, 2006; ARAUJO; MOREIRA, 2006; 

ALVES, 2009). 

O século XX foi marcado como o período em que se evidenciou a maior 

extensão mercantil do consumo de substâncias psicoativas. Isso se dá pelo fato de 

que as drogas cuja venda hoje é proibida, como a cocaína e a heroína, faziam parte 

de um mercado lucrativo que envolvia interesses industriais e políticos. Porém, 

também neste mesmo período, observou-se uma maior inflexibilidade social em 

relação ao uso de determinadas substâncias e a proibição oficial destas, decorrente 

do aumento do número das substâncias com potencial para uso problemático 

quando comparados com os séculos passados (JUNIOR, 2001; CARNEIRO, 2002). 

Portanto, o uso ritualizado destas substâncias, como forma de um elemento de 

integração diminui, dando espaço para o uso individualizado e abusivo, constituindo 

um elemento de doença social e desintegração. Sendo assim, esse novo padrão de 

consumo foi seguido pela emergência do risco de danos à saúde e riscos sociais 

(ALVES; KOSSOBUDZKY, 2002; ARAUJO; MOREIRA, 2006). 

Atualmente, droga é definida como substância exógena, que altera a função 

biológica e possivelmente a sua estrutura (MANSUR; CARLINI, 2004; DIAS; PINTO, 

2006).As drogas psicoativas são definidas como toda substância que atua no 

Sistema Nervoso Central (SNC) e altera os processos mentais como consciência, 

humor e pensamento, possui propriedade reforçadora sendo, portanto, passíveis de 
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autoadministração (OMS, 2006). Essas substâncias podem levar, portanto, o 

indivíduo a um repetitivo consumo desencadeando um estado de dependência. 

(LARANJEIRA et al.,2003).  

As substâncias psicoativas são classificadas de acordo com o seu mecanismo 

de ação no Sistema Nervoso Central (LARANJEIRA; NICASTRI, 1996; SEIBEL; 

TOSCANO, 2000): 

a) Depressoras: produz uma diminuição da atividade motora, da reatividade a 

dor e da ansiedade, por meio da redução da atividade cerebral, ocasionando 

o relaxamento. O álcool, inalantes, benzodiazepínicos, barbitúricos, opiáceos 

e os solventes são exemplos de drogas depressoras. 

b) Estimulantes: neste grupo são incluídas as substâncias capazes de aumentar 

a atividade de determinados sistemas neuronais, consequentemente 

acarretam no indivíduo um estado de alerta, insônia e aceleração dos 

processos psíquicos. Exemplos: cocaína, anfetaminas, nicotina e cafeína. 

c) Perturbadoras: substâncias que provocam o surgimento de diversos 

fenômenos psíquicos, entre os quais se destacam os delírios e as 

alucinações, sem que haja inibição ou estimulação global do SNC. São 

exemplos desta classe: Cannabis sativa (e derivados), LSD, ecstasy e 

anticolinérgicos. 

 

Outra forma de classificação dessas substâncias é realizada a partir de 

noções jurídicas do permitido e do proibido em uma determinada sociedade ou num 

determinado momento histórico, o qual é conhecido como classificação legal. Essa 

classificação divide-se em dois grupos de substâncias, as lícitas e as ilícitas. No 

Brasil, as drogas lícitas têm sua produção e seu consumo permitidos por lei, as 

quais fazem parte deste grupo as bebidas alcoólicas, o tabaco e os medicamentos 

psicotrópicos. As drogas ilícitas são substâncias proibidas por lei de serem 

produzidas, comercializadas e consumidas. São exemplos de drogas ilícitas: 

maconha, cocaína, crack, ecstasy, LSD, inalantes, heroína, ópio e outras 

(JACOBINA; NERY FILHO, 1999). 

O uso de substâncias psicoativas é caracterizado como um fator problemático 

de ordem social, em razão dos comportamentos prejudiciais para o indivíduo e, 

consequentemente, para a sociedade (SETZER, 1999). O uso frequente destas 

substâncias nos dias atuais é visto com preocupação pelas organizações nacionais 
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e internacionais em função do potencial risco à saúde e do considerável aumento do 

consumo das mesmas nas últimas décadas (BOTTI et al., 2010). Entre os riscos e 

danos à saúde associados ao consumo de substâncias psicoativas, a literatura tem 

demonstrado altos níveis de prevalência de acidentes de trânsito, traumatismos, 

suicídios, compartilhamento de seringas e agulhas, atividades sexuais desprotegidas 

e a exposição à doenças sexualmente transmissíveis (SIEBEL; CARVALHO, 2000; 

CARVALHO; BUENO, 2000; REIS; FIGLIE; LARANJEIRA, 2006; PONCE et al., 

2008; CARDOSO; MALBERGIER; FIGUEIREDO, 2008). 

Destacam-se também as consequências diretas e indiretas do uso abusivo de 

substâncias psicoativas nas várias interfaces da vida social do indivíduo, conflitos 

interpessoais e familiares, ocupação, aumento da criminalidade, homicídios, 

envolvimento com o tráfico e outras atividades delituosas (DESLANDES, 1998; 

ZILBERMAN; REHM; MONTEIRO, 2005; BLUME, 2005; CHALUB; TELLES, 2006; 

HEIM; ANDRADE, 2008;MELO et al., 2011). 

Além disso, estudos demonstram a presença de comorbidades ou 

agravamento das condições clínicas e psiquiátricas associados ao consumo de 

drogas (SILVEIRA; JORGE, 1999; ALVES; KESSLER; RATTO, 2004; MELONI; 

LARANJEIRA, 2004; RODRIGUEZ et al., 2005) 

 

1.2. Dados epidemiológicos 
 

O álcool é a substância lícita mais utilizada mundialmente, sendo que o seu 

padrão de consumo varia de acordo com a cultura, o país e a faixa etária da 

população. Nota-se, que no mundo contemporâneo o consumo do álcool passou a 

fazer parte de diversas atividades sociais e recreativas da população. Este 

comportamento pode ser decorrente do fato de o consumo de álcool ser muito bem 

aceito socialmente (MELONI; LARANJEIRA, 2004). 

Estudo brasileiro mostrou que essa substância foi a mais consumida no país, 

onde cerca 74,6% dos entrevistados já haviam feito uso de bebidas alcoólicas na 

vida, sendo que 12,3% preenchiam critérios para diagnóstico de dependência do 

álcool. Após o álcool, o tabaco se destaca como a segunda droga lícita mais 

consumida, apresentando uma prevalência de 44% para uso na vida, sendo que 

10,1% deste grupo preenchiam os critérios diagnósticos para dependentes. 

(CARLINI et al., 2007). 
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O padrão de consumo de álcool foi avaliado na população brasileira por meio 

de um estudo realizado por Bastos, Bertoni e Hacker (2008). Abrangendo uma 

população amostral de 5.040 pessoas de ambos os sexos e com idade superior a 16 

anos, os resultados mostraram que 86,7% dos entrevistados haviam consumido 

bebidas alcoólicas na vida. Dentre esses, 4,9% afirmaram que haviam bebido três 

ou mais vezes por semana. 

O uso ilícito de substâncias psicoativas é muito difundido em várias 

sociedades, particularmente entre adultos jovens (ALVES, 2009). Dados do relatório 

das Nações Unidas Sobre Drogas e Crimes (UNODC) mostraram que, em 2010, 

6,6% da população mundial adulta entre 15 e 64 anos, fizeram uso regular de algum 

tipo de substância ilícita. A maconha foi droga ilícita de maior prevalência anual de 

uso, atingindo cerca de 5% da população mundial (224 milhões de pessoas), 

seguida pelos opiáceos, cocaína e anfetaminas, respectivamente. O número de 

usuários de cocaína, neste mesmo período, chegou a 19,7 milhões de pessoas, ou 

seja, 0,4% da população mundial. Na América do Sul, esses índices também são 

altos, onde a média total de uso, também em 2010, contabilizou 0,7% da população 

(UNODC, 2012). 

Uma pesquisa realizada recentemente constatou que o Brasil é o segundo 

país com maior número de consumidores de cocaína no mundo, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos. Aproximadamente seis milhões de brasileiros já fizeram 

uso de cocaína na vida, e surpreendentemente, dentre eles, dois milhões haviam 

fumado, ou seja, usaram o crack. Há um destaque para a região Centro-Oeste do 

país, uma vez que houve maior percentagem de usuários (2,6%), seguida pela 

região Sudeste (2,2%). Isso denota a grande expansão do uso desta droga nos 

últimos anos nesse país (INPAD, 2012). 

Devido a essa expansão do consumo das substâncias psicoativas, a 

experimentação dessas passa a atingir cada vez mais todas as raças, grupos 

socioeconômicos e ambos os sexos. As estimativas sobre este uso variam muito em 

função da grande variabilidade de trabalhos quanto à faixa etária da amostra 

estudada, das substâncias incluídas e dos métodos utilizados (FERRI, 1999). 

O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) 

realizou estudos epidemiológicos em diferentes capitais brasileiras nos anos de 

1987, 1989, 1993 e 1997 com estudantes do ensino fundamental. Estes estudos 

possibilitaram detectar um aumento da tendência do consumo de drogas na vida e 
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ainda que as substâncias mais utilizadas fossem o álcool, o tabaco e solventes 

(GALDURÓZ et al., 2004). De acordo com o V Levantamento Nacional sobre o 

consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio 

da rede pública de ensino, nas 17 capitais brasileiras, 22,6% dos estudantes, 

afirmaram ter feito uso na vida de alguma substância psicoativa, sendo que a mais 

consumida entre as drogas pesquisadas, foi o álcool (GALDURÓZ et al., 2005). 

Em relação aos estudantes universitários o uso de álcool na vida, atinge a 

porcentagem de 86,2%. Dentre estes, 43,4% afirmaram que utilizaram na vida outra 

substância concomitantemente com o álcool (BRASIL, 2010). Assim, observou-se 

uma heterogeneidade nos grupo usuários de substâncias psicoativas. 

Em razão do considerável número de pessoas que fazem uso de substâncias 

psicoativas evidenciado nas últimas décadas, também se tornou evidente as 

complicações sociais e de saúde que atingem essa população. Portanto, este 

contexto demanda um melhor conhecimento da prevalência de certos 

comportamentos que aumentam os riscos e que podem ocasionar resultados 

negativos para a saúde destes usuários (CARLINI-COTRIM, 2000; LARANJEIRA, 

2003). 

 

1.3. Comportamentos de saúde 

 

A saúde não se restringe a mera ausência de doença, assim é avaliada como 

um estado multidimensional que envolve os diversos domínios da saúde física, 

psicológica e social (STRAUB, 2005). Além disso, múltiplos são os determinantes que 

atuam na saúde, tais como individuais, genéticos e biológicos (ROBALO, 2009). 

Portanto, o que denota o estado de saúde pode ser determinado por questões 

culturais, econômicas e sociais, e também por questões individuais (BRITO; 

CAMARGO, 2011).  

Nos dias atuais, fatores relacionados ao estilo de vida do homem 

contemporâneo são elementos ativos e decisivos no processo saúde-doença. 

Portanto, cada vez mais se torna crucial analisar o comportamento humano na saúde 

e também o processo de tomada de decisão envolvendo a saúde do indivíduo (DELA 

COLETA, 2004). 
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A literatura evidencia que os fatores individuais, como os comportamentos de 

saúde, são determinantes tanto para o agravamento de doenças quanto para a 

prevenção e o tratamento das mesmas, além de interferir na formação física e social 

do indivíduo (VIERIA, et al., 2002; DOUGLAS, 2006). Vale ressaltar, que os fatores 

individuais sofrem significativa influência de determinados aspectos como os 

culturais e econômicos. Sendo assim, é fundamental a obtenção de conhecimentos 

sobre a realidade social que o indivíduo se encontra (RAMOS, 2012). 

De acordo com Pill (1991), comportamento de saúde foi definido como “[...] 

qualquer atividade realizada por uma pessoa, acreditando ser saudável, a fim de 

prevenir as doenças ou detectá-la em uma fase assintomática”. 

 

 Posteriormente, Gochman, refere-se a comportamento de saúde como: 

 

[...] atributos sociais, como crenças, expectativas, emoções, valores, 

percepções, além de outros elementos cognitivos, características de 

personalidade, incluindo estados afetivos e emocionais, e também os 

padrões de comportamentos visíveis, ações e hábitos que se relacionam 

com a manutenção, restauração e melhoria da saúde (GOCHMAN, 1997). 

 

Em um sentido mais amplo Carmondy (1997), definiu o comportamento de 

saúde como qualquer comportamento que afeta a saúde, de forma positiva ou 

negativamente.  

O comportamento relacionado à saúde exerce papel determinante no estado 

de saúde do indivíduo. Todavia, esse comportamento pode ser afetado por um 

conjunto de variáveis pessoais e sociais. Dessa forma, Albuquerque (1999), em uma 

investigação, apresentou alguns fatores que podem influenciar esse comportamento, 

agrupando-os em:  

1. Sociodemográficos: idade, sexo, condições socioeconômicas, 

educação, ocupação, entre outros; 

2. Macroeconômicos: rendimentos, imposto sobre o tabaco e álcool; 

3. Estado de saúde: restrições da mobilidade, outras restrições devido ao 

estado de saúde; 

4. Socioculturais: normas morais e religiosas, tradição alimentar, entre 

outras; 
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5. Sociais e familiares: hábitos alimentares, redes de suporte, influência 

dos pares, suporte social; 

6. Legislação: compra de tabaco e álcool, uso de cinto de segurança; 

7. Psicológicos: atitudes, crenças, consciência do risco; 

8. Cuidados de saúde: acesso à saúde, campanhas de vacinas, cuidados 

dentários gratuitos, dentre outros; 

9. Sistemas de provimentos de bens e serviços: serviço de 

aconselhamento, produção de alimentos com baixo teor de gordura, 

entre outros. 

Outro fator importante, que denota atenção devido a sua influência nos 

comportamentos de saúde do indivíduo, refere-se aos determinantes sociais. O 

modelo proposto por Dahlgren e Whitehead (2007) mapeia a relação entre o 

indivíduo, o seu ambiente e as doenças. Esse modelo apresenta os determinantes 

sociais da saúde dispostos em diferentes camadas, partindo do nível individual até a 

última camada, onde se encontram os macrodeterminantes, conforme apresenta a 

figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo de Dahlgren e Whitehead: determinantes sociais da saúde 

Fonte:Dahlgren e Whitehead, 2007 

 Como pode ser observado na figura 1, o indivíduo está no centro do modelo, 

com suas características individuais como idade, gênero e fatores genéticos que 



Introdução  21 

  

 

inegavelmente influenciam as condições de saúde. A primeira camada é composta 

pelo comportamento e estilo de vida do sujeito, que podem promover ou prejudicar a 

saúde. Esta camada está situada entre as características individuais e os aspectos 

sociais. Isto ocorre porque muitas vezes o comportamento é entendido apenas como 

de responsabilidade do sujeito, porém, essas escolhas estão fortemente 

condicionadas por determinantes sociais, como acesso a alimentos saudáveis, 

espaços de lazer, informações, propaganda e influência dos pares (DAHLGREN; 

WHITEHEAD, 2007; BUSS; PELEGRINI, 2007). 

 A camada seguinte demonstra a influência da sociedade e da comunidade, 

disponibilizadas por meio das redes de apoio e comunitárias e serviços sociais. Esta 

camada expressa o nível de coesão social, a qual exerce fundamental importância na 

saúde da população. Em seguida encontram-se os fatores relacionados às condições 

de vida e trabalho, disponibilidade de alimentos, acesso à educação e demais 

serviços essenciais. No último nível estão incluídas as condições econômicas, 

culturais e ambientais que exercem influência significativa nas demais camadas 

(DAHLGREN; WHITEHEAD, 2007). 

Os comportamentos individuais estão diretamente relacionados ao estilo de 

vida dos sujeitos (NAHAS, 2001). Nesta perspectiva, o Alameda County Study 

proporcionou o desenvolvimento e aprofundamento do conceito de “Estilo de Vida”, 

avaliado como um componente primordial na manutenção da saúde e também um 

fator que contribui para favorecer o prolongamento da longevidade da população por 

meio da prevenção de doenças (RIBEIRO, 2004). Em 1974, um documento oficial 

denominado “Informe Lalonde” definiu estilo de vida como: 

 

[...] conjunto de decisões individuais que afetam a saúde e sobre os quais 

se podem exercer certo grau de controle. As decisões e os comportamentos 

pessoais que são maléficos para a saúde, geram riscos para o próprio 

indivíduo. Quando estes riscos resultam em adoecimentos ou mortes pode-

se afirmar que o estilo de vida contribuiu ou causou a doença ou a sua 

incapacidade (LALONDE, 1974, apud Ribeiro, 2004).  
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estilo de vida é 

caracterizado como “[...] padrões de comportamentos identificáveis que podem ter 

um efeito profundo na saúde da população e estão relacionados a diversos fatores 

na vida de cada individuo” (WHO, 1998)”.  

Portanto, entende-se que a qualidade de vida do sujeito sofre influência do 

estilo de vida, sendo este um dos fatores preeminentes na manutenção tanto da 

saúde como também da qualidade de vida do indivíduo (TUBINO, 2002; NAHAS, 

2006). 

Entre os comportamentos saudáveis adotados pelo sujeito estão incluídos 

padrões alimentares saudáveis, a prática regular de atividades físicas e a ingestão de 

frutas e verduras (MOURA et al., 2008). Em relação aos comportamentos de risco é 

possível descrever o envolvimento em situações de violência, comportamentos 

sexuais desprotegidos, hábitos alimentares precários, o consumo de álcool’, nicotina 

e drogas ilícitas, e níveis baixos de atividade física (CDCP, 2010). 

Uma revisão do estudo longitudinal Alameda County Study considerado um 

dos trabalhos epidemiológicos sobre a relação entre o comportamento humano, a 

saúde e as doenças, mais rigoroso do ponto de vista metodológico, identificou sete 

comportamentos, que quando praticados, estavam positivamente relacionados à 

saúde física e o bem-estar do indivíduo. Dentre esses comportamentos estão à 

prática de exercícios físicos regularmente e o não consumo de cigarros e bebidas. O 

estudo constatou que quanto mais o paciente seguisse estas rotinas, maiores eram 

as expectativas de vida do indivíduo (HOUSMAN; DORMAN, 2005). 

Devido à adoção de determinados comportamentos de risco, diversos 

problemas de saúde têm sido relatado. Na população jovem se observou óbitos 

causados por acidentes de transito, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez 

precoce. Em adultos o problema principal está mais relacionado às doenças 

crônicas não transmissíveis (CDCP, 2010;MCCRACKEN; JILES; BLANCK, 2007 

BARROS; XIMENES; LIMA, 2001; BRASIL, 2004). 

Além disso, é importante ressaltar que uma grande porcentagem da 

população está exposta a um ou mais comportamentos de risco para a saúde (DÍEZ, 

2002; PAAVOLA; VARTIAINEN; HAUKKALA, 2004). Farias Júnior e colaboradores 

(2009) demonstraram a alta prevalência simultânea de comportamentos de risco à 

saúde em adolescentes, principalmente relacionados à prática de atividades sexuais 

desprotegidas e níveis baixos de atividades físicas. 
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Projeções sobre as cargas de doenças mundiais apontaram que para as 

próximas duas décadas haverá um aumento considerável de doenças crônicas, 

elevadas taxas de morte relacionadas ao consumo de tabaco e um aumento 

significativo do número de mortes por HIV/AIDS (MATHERS; LONCAR, 2006; 

ABEGUNDE, et al., 2007).Estudo multicêntrico realizado em 23 países projetou para 

2030 um aumento de 59% para 69% de mortes decorrentes de doenças crônicas e 

também de 3,7 milhões de mortes devido o HIV/AIDS quando comparadas as 

estimativas realizadas para o ano de 2002. Assim, em 2015, doenças decorrentes 

do consumo de tabaco serão as responsáveis por 10% de todas as mortes no 

mundo todo (MATHERS; LONCAR, 2006). 

Em seguida, serão apresentados dados epidemiológicos que avaliam 

comportamentos de saúde em diferentes amostras e contextos nacionais. No Brasil, 

um estudo realizado na região Sul constatou a associação entre o consumo drogas 

e comportamento sexual de risco em mulheres, como por exemplo, a troca de sexo 

por substâncias psicoativas (BASSOLS; BONI; PECHANSKY, 2010). 

 Costa et al. (2006) avaliou em seu estudo os comportamentos de saúde em 

idosos hipertensos. A pesquisa demonstrou que parte significativa dos 9.038 

entrevistados apresentaram concomitância de três ou mais comportamentos 

prejudiciais para a saúde. Entre esses comportamentos, observaram-se com maior 

prevalência o consumo de frutas e hortaliças abaixo de cinco porções diárias, 

sedentarismo e o uso de sal nas refeições. 

Estudo realizado em 27 capitais brasileiras estimou a prevalência de 

indivíduos considerados saudáveis com idade entre 18 e 29 anos. Nessa pesquisa, 

foram considerados saudáveis, os entrevistados que possuíam certos 

comportamentos de saúde, como por exemplo, que não fumavam, praticavam 

atividades físicas regularmente e consumiam frutas/hortaliças cinco ou mais dias 

durante toda semana. O índice de participantes na amostra considerada saudável, 

de acordo com os critérios do estudo, foi de 8%, sendo que 39,6% relataram a 

concomitância de dois comportamentos saudáveis e 7% nenhum dos três 

comportamentos avaliados (BARRETO; PASSOS; GIATTI, 2009). 

Em jovens estudantes do ensino médio de uma metrópole brasileira, verificou-

se uma significativa proporção de entrevistados que possuíam comportamentos de 

risco à saúde. Nessa amostra, os comportamentos de risco de maior prevalência em 

estudantes da rede pública de ensino foram relacionados ao trânsito, violência e 
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comportamento sexual. Já os entrevistados que estudavam no ensino particular, 

apresentaram comportamentos de maior prevalência nas áreas de consumo de 

drogas, violência e trânsito. Além disso, um dado relevante demonstrado pelo estudo 

é o alto índice de relação sexual sem o uso de preservativos entre os estudantes 

(COTRIM; CARVALHO; GOUVEIA, 2000). Uma amostra de 5.028 adolescentes do 

Sul do país apresentou hábitos alimentares inadequados e atividades sexuais sem 

uso de preservativos como os comportamentos de risco para a saúde de maior 

prevalência. Além disso, o tabagismo figurou a menor proporção de consumidores 

entre os entrevistados (FARIAS JUNIOR et al., 2009). 

Pesquisa realizada com servidores de uma universidade brasileira avaliou a 

presença de comportamentos de saúde satisfatórios entre os participantes de 

ginástica laboral quando comparados aos que não faziam essa atividade, como por 

exemplo, o baixo consumo abusivo de álcool e a prática de atividades físicas 

durante os períodos de lazer (GRANDE et al., 2011). Estudo realizado na 

Universidade de Brasília com estudantes da área da saúde mostrou alto nível de 

sedentarismo (65,5%) e alimentação inadequada para grande maioria dos 

estudantes (79,7%) (MARCONDELLI; COSTA; SCHIMITZ, 2008).  

Brito e Camargo (2011) verificaram a adoção de comportamentos saudáveis 

para homens e mulheres residentes em Florianópolis. Os resultados desse trabalho 

mostraram uma maior frequência de determinados comportamentos de saúde entre 

os homens quando comparado às mulheres. Além disso, apenas 13,4% da amostra 

relataram sedentarismo.  

Em decorrência da adoção de comportamentos de risco para a saúde, alguns 

problemas têm sido relatados. Guedes et al., (2006) avaliou algumas características 

comportamentais relacionadas à saúde e encontrou associação entre pressão 

arterial alta com o sedentarismo e o consumo de tabaco. Nesse mesmo estudo, o 

sobrepeso se associou a hábitos alimentares inadequados, mais precisamente ao 

consumo excessivo de gorduras. 

O comportamento sexual de risco, como a troca de sexo por drogas, o alto 

número de relações sexuais com pessoas diferentes e o ato sexual sem uso de 

preservativos, demonstrou alta prevalência em mulheres soropositivas (BASSOLS; 

BONI; PECHANSKY, 2010) 

O comportamento de fumar foi associado a altos índices de doenças 

cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, além de alguns tipos de 
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cânceres (BERNAT; OLIVEIRA; ROCHA; BOING; PERES, 2009). A inatividade física 

esteve associada em até 16% dos casos de diabetes e cânceres, e ainda contribuiu 

para cerca de 2 milhões de mortes no mundo (RIPSA, 2008). 

Vale destacar, que a exposição a determinados comportamentos de risco à 

saúde na infância e juventude podem se estender para a vida adulta, ocasionado 

problemas de saúde posteriores. Um importante estudo longitudinal analisou 

comportamentos relacionados à saúde constatou que níveis insuficientes de 

atividade física, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas avaliados na 

infância e adolescência estiveram associados a fatores de risco para o 

desenvolvimento de doença cardiovascular e à presença de doenças 

cardiovasculares na fase adulta (TWISK et al., 1997). 

O consumo abusivo de álcool pode ocasionar, além da dependência química, 

prejuízos na memória e doenças como cirrose, hipertensão arterial, pancreatite e 

quadros de demência, além de acidentes automobilísticos (RIPSA, 2008). 

Como evidenciado na literatura, os estudos que avaliaram comportamentos 

relacionados à saúde de determinados grupos, na maioria das vezes apresentaram 

apenas como objetivo a avaliação de comportamentos isolados, assim, a ocorrência 

simultânea de comportamentos de saúde praticamente não foi explorada nesses 

estudos. Não foram encontrados estudos realizados no Brasil que avaliassem 

comportamentos de saúde entre usuários de substâncias psicoativas. 

A literatura afirma que quanto mais fatores de risco para a saúde, mais rápido 

pode ocorrer o surgimento e a evolução de uma doença. Portanto, estudos sobre o 

conjunto de valores, estilos de vida e comportamentos individuais, são fundamentais 

para melhor compreender o grupo de usuários de substâncias psicoativas. Além 

disso, este tipo de estudo pode ajudar no desenvolvimento de estratégias de 

intervenções efetivas que possibilitem a identificação de fatores de risco que afetam a 

saúde do usuário. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Referencial Teórico 
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Modelos teóricos foram elaborados com a finalidade de explicar, compreender 

e prever a adoção de comportamentos que de alguma forma orientam os indivíduos 

em relação à saúde. 

Dentre os modelos teóricos que influenciam o comportamento de saúde e que 

supõem que as atitudes e crenças são grandes influenciadoras, assim destaca-se o 

Modelo de Crenças da Saúde e a Teoria do Comportamento Planejado. 

 
 

2.1. Modelo de Crenças em Saúde 
 

O Modelo de Crenças em Saúde (MCS), originalmente denominado na língua 

Inglesa Health Belief Model, foi um dos primeiros modelos teórico de mudança 

comportamental em saúde e, atualmente,tem sido aceito integralmente por vários 

pesquisadores da área (DELA COLETA, 2011). 

O MCS foi desenvolvido, nos anos 50, por um grupo de psicólogos sociais do 

Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América, tem como objetivo 

explicar os motivos que levavam os indivíduos a não adotarem comportamentos 

preventivos para certas doenças cuja prevenção já havia sido estudada e em alguns 

casos era oferecida à população (JANZ et al., 2002). Desde sua elaboração, esse 

modelo tem sido adaptado e utilizado com o intuito de explorar uma variedade de 

comportamentos que estão diretamente relacionados à saúde a curto e médio prazos 

e ainda compreender a reação das pessoas aos sintomas e às doenças 

diagnosticadas (ROSENSTOCK; STRECHER; BECKER; 1994). 

Esse modelo preconiza a percepção do indivíduo em relação às 

consequências na adoção de novos comportamentos, e apontam a susceptibilidade e 

a gravidade como fatores de vulnerabilidade (COUTO, 1998). Ou seja, quanto mais a 

pessoa acredita ser susceptível a determinada patologia e maior for a sua percepção 

quanto à gravidade desta doença, maior será a probabilidade do indivíduo adotar um 

comportamento saudável. Logo após a percepção da ameaça ocasionada pela 

doença para o sujeito, o mesmo só adotará comportamentos de saúde, a partir do 

momento em que acreditar que os benefícios desse comportamento sobressairão às 

barreiras associadas na adoção desse comportamento (STROEBE, 1995; 

SEEFELDT; MALINA; CLARK, 2002).  
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O modelo postula que uma decisão do indivíduo com o intuito de ter um 

comportamento preventivo de saúde é determinada por quatro dimensões 

psicológicas (STRETCHER; ROSENSTOCK, 1997): 

a) Susceptibilidade Percebida: que refere aos riscos subjetivos de se contrair 

uma dada condição de doença, ou seja, acreditar que o problema pode 

afetá-lo particularmente.  

b) Gravidade Percebida: o indivíduo associa o problema de saúde à gravidade 

de suas consequências, podendo ser avaliada tanto pelo grau de 

perturbação emocional, como também pelas consequências que a doença 

pode acarretar, como dor, morte, interrupção de atividades, perturbações 

nas atividades familiares e sociais. 

c) Benefícios percebidos: referem-se às crenças na efetividade da ação e a 

percepção das consequências com resultados positivos.  

d) Barreiras percebidas: este pondera os benefícios percebidos da ação, 

sendo que os aspectos negativos são avaliados em termos de custo, 

desconforto, esforço, situações que causam insatisfação, dor, entre outros. 

Esses fatores servem como barreiras para a ação e estimulam motivos 

conflitantes de enfrentamento.  

 

Além das dimensões citadas, fazem parte do MCS os estímulos externos e 

internos que influenciam o processo de tomada de decisão, por meio da modificação 

da percepção dos benefícios e barreiras às ações preventivas (STRETCHER; 

ROSENSTOCK, 1997): 

a) Variáveis demográficas: idade, sexo, raça, etnia; 

b) Variáveis psicossociais: personalidade, classe social, grupos de pressão; 

c) Variáveis estruturais: conhecimento que o indivíduo tem sobre doença e 

contato anterior com a mesma. 

De acordo com Bishop (1994), o indivíduo ainda pode necessitar de fatores 

desencadeadores externos, como por exemplo, campanhas preventivas a toda 

população, conselhos de amigos, dentre outros. 

Destaca-se a utilização deste modelo em várias pesquisas sobre a prevenção 

e controle do câncer, adesão ao tratamento de várias doenças, comportamento 

sexual, e a determinados comportamentos de saúde, tabagismo, obesidade, 
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sedentarismo, dieta, entre outros, onde as mesmas concluem que as crenças em 

saúde influenciam a decisão de assumir comportamentos preventivos (DELA 

COLETA 2004). A seguir, serão apresentados alguns estudos que utilizaram o 

Modelo de Crenças em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Crenças em Saúde 

Fonte:Bishop, 1994 

 

Pesquisa realizada em Fortaleza teve por objetivo a identificação das 

percepções de vulnerabilidade entre adolescentes do sexo masculino sobre as 
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Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV). Os resultados desse trabalho mostraram que os adolescentes identificavam 

mais benefícios do que barreiras a respeito da prevenção das DSTs, e que os 

benefícios percebidos pelos mesmos estavam associados ao uso de preservativos e 

melhoria no diálogo entre parceiros sexuais (SANTO Set al., 2010). 

 Ainda em relação às DSTs, trabalhos mostraram maiores percepções de 

susceptibilidade associadas à redução de comportamentos de risco, porém, outros 

trabalhos identificaram que apesar de estarem conscientes de sua vulnerabilidade, 

muitos sujeitos persistiam em atividades de risco, resultando em sua contaminação 

(MOMAS et al., 1997; MCBRIDE et al., 1999). Outro estudo identificou que 64% das 

mulheres não acreditavam que eram susceptíveis às DSTs/AIDS, ou seja, 

acreditavam que era impossível adquirir tais doenças (SILVEIRA et al., 2002). 

Portanto, a grande contribuição deste modelo refere-se à percepção em 

relação ao risco ou a suscetibilidade quanto à tomada de decisão pelo indivíduo 

(DELA COLETA, 2011).  

O MCS foi escolhido como referencial para o desenvolvimento do presente 

trabalho, pelo fato de ser considerado de grande importância para a explicação da 

adoção de comportamentos que tem como resultado a prevenção de doenças.  

 

2.2. Teoria do Comportamento Planejado 
 

 A Teoria do Comportamento Planejado (TCP) é uma das teorias mais 

utilizadas para avaliar o comportamento humano. Modelo proposto por Icken Ajzen, 

em 1985, em que partiu do pressuposto de que grande parte do comportamento 

humano é racional e volitivo, e explicou como as influências sobre um indivíduo 

determinam a sua decisão relativa a determinados comportamentos no campo da 

saúde. 

 De acordo com o autor a intenção do indivíduo em exercer um determinado 

comportamento é direcionada por três tipos de constructos (AJZEN, 2006):  

a) Atitudes em relação ao comportamento – referentes às prováveis 

consequências dos comportamentos, determinando atitudes favoráveis ou 

desfavoráveis para o indivíduo em relação a esse comportamento; 
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b) Norma subjetiva – refere-se às expectativas normativas de outros, impactam 

as pressões sociais percebidas; 

c) Controle comportamental percebido – presença de fatores que podem estar 

associados sob o controle do indivíduo e que viabilizam ou não o 

comportamento, ou seja, a percepção da facilidade ou dificuldade de 

desencadear o comportamento. 

 

Figura 3. Teoria do Comportamento Planejado 

Fonte: Ajzen, 2006 

 

O modelo de Ajzen (2006) afirma que os três constructos são determinados 

pelas crenças do indivíduo baseadas na sua percepção a respeito do objeto de 

atitude. No entanto, as atitudes em relação aos comportamentos, normas subjetivas e 

controles comportamentais percebidos são determinados pelas crenças 

comportamentais, normativas e de controle, respectivamente. 

As considerações que compõem a teoria não determinam diretamente o 

comportamento, mas sim uma intenção comportamental em que o indivíduo poderá 

realizar determinado comportamento assim que a oportunidade para tal surgir. Desse 

modo, a intenção comportamental é entendida como antecedente imediato do 
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comportamento e ainda pode ser utilizada como medida eficaz para prever com mais 

exatidão um comportamento futuro (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).    

 De forma prática, Farinatti e Ferreira (2006) descreveram exemplos de como 

seria a tomada de decisão por uma pessoa em relação a atividade física, 

referenciando a TCP.   

 

 

Quadro 1. Exemplos práticos da TCP 

Constructos Exemplos 

Atitude em relação ao 

comportamento 

“Quer saber de uma coisa? Eu acho que ser 

sedentário é ruim para a minha saúde [...].” 

Normas subjetivas 
“Fico pensando se minha esposa gostaria 

que eu praticasse exercícios [...].” 

Controle comportamental 

percebido 

“Eu posso praticar exercícios, mesmo 

dispondo de pouco tempo.” 

Intenção 
“Eu quero começar a praticar exercícios 

agora mesmo”. 

Comportamento 

“Como você pode ver, não sou mais 

sedentário. Em vez de reclamar da falta de 

tempo, organizo melhor o meu dia para 

poder praticar exercícios.” 

Fonte: Farinatti; Ferreira (2006) 

 

Em uma revisão da aplicação da TPC, para comportamentos relacionados à 

saúde, constatou-se que seus componentes eram responsáveis, em média, por 41% 

da variância na intenção da realização do comportamento de saúde (GODIN; KOK, 

1996). Um grupo de pesquisadores avaliou a intenção do uso de preservativos em 

jovens estudantes. Esse estudo mostrou que a atitude em relação a esse 

comportamento não foi um fator relevante para a intenção do uso de preservativo. Os 
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médicos e os familiares destacaram-se como as influências mais expressivas em 

relação à intenção do uso de preservativos, portanto, a norma subjetiva foi o 

construto que demonstrou maior influência na intenção do comportamento (MATOS; 

VEIGA; REIS, 2009). 

A TPC é um dos modelos mais utilizados para compreender as mudanças do 

comportamento relacionado ao exercício (HAUSENBLAS; DOWNS, 2004; PAYNE; 

JONES; HARRIS, 2005). Dumith (2009) realizou um levantamento sobre os modelos 

teóricos que estavam relacionados à adoção de comportamentos envolvendo 

atividades físicas. O pesquisador encontrou cinco trabalhos que utilizaram a TCP 

para compreender esse comportamento (CDCP, 1996; MARCUS et al., 1996; 

ELDER; AYALA; HARRIS, 1999; BIDDLE; NIGG, 2000; SEEFELDT; MALINA; 

CLARK, 2002). O controle comportamental percebido foi o preditivo da intenção em 

realizar o comportamento de atividade física, ou seja, a percepção da facilidade de 

desencadear o comportamento foi determinante para realização do exercício físico 

(ARMITAGE, 2005). 

 Estudo realizado para avaliara intenção do indivíduo em adotar 

comportamentos alimentares saudáveis e a prática de exercícios físicos, constatou 

que os constructos atitude e controle percebido foram antecedentes significativos na 

intenção de realizar esse comportamento. Demonstrou ainda, que a intenção explicou 

cerca de 25% da variância do comportamento autorrelatado (GOECKING, 2006).Os 

dados da pesquisa realizada por Cheung (2007) mostraram que a variável percepção 

sobre o controle do comportamento foi a mais significativa para a prática de exercício 

físico.Pesquisadores canadenses verificaram as crenças mais importantes, entre 

adultos maiores de 18 anos, para praticarem caminhada e constataram que a adoção 

desse comportamento estava relacionada às condições apropriadas dos locais, para 

prática dessa atividade, em sua vizinhança (RHODES et al., 2009).  

 Em síntese, este modelo possui significativa importância em circunstâncias e 

programas nas quais o comportamento das pessoas precisa ser modificado, além de 

colaborar para a definição de políticas públicas e viabilizar campanhas educativas 

com o intuito de que comportamentos indesejáveis, que prejudicam a saúde de 

determinado grupo, sejam cada vez menos frequentes (MOUTINHO; ROAZZI, 2010). 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 
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3.1. Objetivo Geral 
 

Avaliar as propriedades psicométricas do Questionário Comportamentos de 

Saúde em usuários de substâncias psicoativas de um serviço especializado. 

 

3. 2. Objetivos Específicos 
 

a) Identificar o perfil de usuários de substâncias psicoativas clientes de um 

serviço especializado no tratamento da dependência de drogas. 

b) Avaliar o tipo de substância utilizada, níveis de gravidade da síndrome de 

dependência e início do uso. 

c) Avaliar as propriedades psicométricas do Questionário Comportamentos de 

Saúde. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materiais e Métodos 
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4.1. Desenho 
 

Trata-se de um estudo descritivo da abordagem quantitativa. 

 

4.2. Local 
 

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e 

Drogas (CAPSad II) de Ribeirão Preto – SP. 

Este serviço é uma unidade de saúde regulamentado por meio das portarias 

GM/MS nº 816, de 30 de abril de 2002, e a Portaria SAS / MS nº 305, de 03 de maio 

de 2002 (BRASIL, 2003). Essa unidade de saúde integra uma rede de atenção à 

população de usuários de substâncias psicoativas que oferece atendimento 

ambulatorial e constitui uma rede de atenção de base comunitária e territorial, 

preconizando a assistência pautada por ações de prevenção, tratamento e reinserção 

social. O CAPSad visa a diminuição gradual dos leitos psiquiátricos, proposto pelo 

Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Saúde Mental, proporcionando a 

inclusão social do paciente. O atendimento é pautado nas características individual de 

cada sujeito, permitindo assim um planejamento terapêutico de evolução contínua.  

O CAPSad II foi criado em 1996, no Sanatório Vicente de Paulo e em parceria 

com a Prefeitura Municipal. O serviço faz parte da rede de atendimento à saúde do 

município, que integrada com a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo, Unidade de 

Desintoxicação do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto e outras Unidades Básicas 

de Saúde do município (SMS, 2010). 

O atendimento aos usuários de substâncias psicoativas é oferecido por meio da 

assistência intensiva e não intensiva e conta com usuários de ambos os sexos. A 

unidade de saúde funciona de segunda a sexta-feira das 08:00 até as 21:00 horas. O 

tratamento é realizado com a participação dos pacientes em grupos terapêuticos, 

oficinas ocupacionais, atendimentos individuais (como consultas médicas e 

psicológicas), e visitas domiciliares. O CAPSad II conta com uma equipe 

multiprofissional composta por enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico 

psiquiatra e clínico, assistente social e professor de educação física, auxiliares de 
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enfermagem e administrativo, que trabalham de forma integrada com uma proposta 

terapêutica em comum (SMS, 2010).  

4.3. Amostra 
 

A amostra foi composta por140 usuários de substâncias psicoativas, clientes 

de um serviço especializado no tratamento de dependência de drogas.  

 

4.4. Critério de Inclusão 
 

Incluíram-se clientes de ambos os sexos; com idade igual ou maior que 18 

anos; inscritos no CAPSad II. 

 

4.5. Critérios de Exclusão 
 

Excluíram-se clientes que apresentaram retardo mental grave, sintomas 

psicóticos avaliados pela escala Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica - BPRS 

(ANEXO). 

 

4.6. Procedimento 
 

4.6.1. Recrutamento 
  

Após a participação dos pacientes nas reuniões do grupo de acolhimento ou 

da triagem, os mesmos foram convidados a participar da pesquisa. Entretanto, isso 

não significou que a entrevista fosse realizada logo após a realização do grupo, o 

que de fato poderia interferir o funcionamento das atividades de rotina e 

desestruturar as atividades. Após a participação dos pacientes do CAPSad na 

triagem ou no primeiro grupo de acolhimento, que é considerada a porta de entrada 

para o tratamento, os sujeitos foram apresentados aos pesquisadores. Logo após, o 

recrutamento foi efetivado. Nesta etapa, foram realizadas orientações sobre a 

pesquisa (objetivo e procedimento, aspectos éticos). 

Os clientes que aceitaram participar da pesquisa agendaram um horário, 

individualmente, com os pesquisadores de acordo com a possibilidade do 



Materiais e Métodos  39 

 

 

entrevistado. A entrevista foi realizada em uma sala reservada disponibilizada pela 

equipe da unidade de saúde. 

4.6.2. Coleta de dados 
 

 Após consentimento prévio, os sujeitos foram encaminhados a uma sala 

reservada na própria unidade para apresentação do estudo, dos instrumentos de 

coleta de dados, e esclarecimentos de possíveis dúvidas. Para isso, foi utilizada 

linguagem de fácil entendimento aos participantes. Os clientes foram orientados 

quanto aos objetivos da pesquisa e solicitados a assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, uma dessa foi cedida ao 

participante (APÊNDICE A). A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador 

principal e outros três pesquisadores, durante o primeiro semestre de 2012.  

 

4.7. Instrumentos 
 

 Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: 

 

1. Informações sociodemográficas; 

2. Escala de Severidade da Dependência de Drogas (SDS); 

3. Short Alcohol Dependence Data (SADD); 

4. Questionário Comportamentos de Saúde (QCS). 

 

 

4.7.1. Informações sociodemográficas 

Idade; sexo; cor; estado civil; escolaridade; ocupação. 

 

 

4.7.2.Escala de Severidade da Dependência (SDS) 
 

 Esta escala foi desenvolvida por Gossop et al. (1995, 1997) tem por objetivo 

avaliar o nível de gravidade da dependência de drogas. O instrumento é composto 

por variáveis que abordam o controle sobre o uso de drogas e a dificuldade de 
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cessar o consumo. Este instrumento foi utilizado em vários estudos, os quais 

demonstraram bons índices de confiabilidade interna quando avaliado os usuários 

de heroína, cocaína, anfetaminas, maconha, álcool e pacientes em manutenção com 

metadona (GOSSOP et al., 1995, GOSSOP et al., 1997, DARKE; ROSS; HALL, 

1996, TOPP; MATTICK, 1997, SWIFT et al., 1998, SWIFT et al., 1999, FERRI et al., 

2000).  

A SDS está composta por cinco itens, sendo que cada item possui quatro 

alternativas de respostas (0=Nunca ou quase Nunca; 1=Algumas vezes; 

2=Frequentemente; e 3=Sempre ou quase sempre). No caso do quinto item, o 

instrumento pode ser respondido por meiodas seguintes respostas (0 = Não é difícil; 

1 = Difícil; 2 = Muito difícil; 3 = Impossível). 

O resultado do instrumento é obtido por meio do somatório dos cinco itens, 

sendo que quanto maior for a pontuação, maior será o nível de gravidade da 

dependência da droga. Estudo de validação da SDS na versão brasileira 

demonstrou boa confiabilidade e validade para usuários de cocaína, crack, maconha 

e álcool. O tempo de aplicação da SDS varia em torno de cinco minutos (GOSSOP 

et al., 1995; FERRI et al., 2000). 

 

4.7.3. Short Alcohol Dependence Data (SADD) 
 

 A SADD é uma escala que avalia a gravidade da dependência alcoólica. 

Desenvolvida por Raistrick, Dunbor e Davidson (1983) o instrumento avalia aspectos 

comportamentais e subjetivos da dependência do álcool. 

A escala está composta por 15 itens que avaliam o consumo de álcool e suas 

consequências. A SADD têm 4 alternativas de respostas para cada item variando 

entre Nunca e Sempre (0=Nunca; 1=Poucas vezes; 2=Muitas vezes; e 3=Sempre) 

relacionadas a frequência do uso. A classificação da dependência é realizada por 

meio da pontuação total dos itens e os usuários são classificados em níveis de 

gravidade sendo: 1-9 pontos = dependência leve; 10-19 pontos =dependência 

moderada; 20-45 pontos =dependência grave. 

 A aplicabilidade do instrumento foi previamente investigada em um estudo 

brasileiro e sua versão traduzida para o português validada (JORGE; MANSUR, 

1986).  
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4.7.4. Questionário Comportamentos de Saúde (QCS) 
 

Um questionário desenvolvido por Ribeiro (1993), fundamentando em uma 

das quatro seções do Life-Style Assessment Questionnaire denominada Inventário 

de Wellness (HETTLER, 1982).  

Originalmente, esse inventário inclui 173 itens divididos em 11 categorias, 

sendo que as cinco primeiras categorias, Exercício Físico (12 itens), Físico 

Nutricional (13 itens), Auto Cuidado Físico (14 itens), Segurança Física relacionada 

com Veículos (9 itens) e Aspectos Físicos relacionados com Drogas (13 itens) são 

designadas pelo autor, como físicas, por se reportarem a comportamentos, ações ou 

intenções comportamentais. Esse inventário foi elaborado com o objetivo de avaliar 

o estilo de vida de uma determinada população, além de educá-los para escolha de 

comportamentos que influenciam positivamente em diversos aspectos da saúde. 

A escolha dos domínios que compõem o QCS, teve por objetivo desenvolver 

um instrumento de avaliação que mensurasse o estilo de vida de maneira breve, para 

realizar uma avaliação geral dos aspectos comportamentais do indivíduo em relação 

à saúde. Após a análise, resultaram 28 itens, com questões que englobam as 

seguintes dimensões (RIBEIRO, 2004): 

1. Exercícios físicos – refere-se ao empenho do indivíduo em manter uma boa 

condição física (p.ex. “Ando a pé ou de bicicleta diariamente”); 

2. Nutrição – escolha de alimentos que beneficiem a sua saúde (p.ex. “Planejo a 

minha dieta de modo equilibrada quanto à variedade de nutrientes”);  

3. Auto cuidado – comportamentos que facilitam a prevenção ou a detecção 

precoce de doenças (p.ex. “Mantenho as minhas vacinas em dias”);  

4. Segurança motorizada – capacidade de minimizar as probabilidades de lesões 

ou morte em acidentes com veículos (p.ex. “Quando dirijo ou quando viajo de 

carro, gosto de me manter nos limites de velocidade”); 

5. Uso de drogas ou similares - habilidade de realizar atividades sem a 

necessidade de substâncias químicas (p.ex. “Não bebo mais do que duas 

doses de bebida alcoólica por dia”).  

O preenchimento do QCS é realizado por meio de resposta tipo Likert, em que 

o entrevistado pode escolher, perante a afirmação, uma das cinco alternativas de 

acordo com a percentagem de realizar ou não de um determinado comportamento, as 

respostas variam entre “Quase Sempre” e o “Quase Nunca” sendo que uma resposta 
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mais baixa corresponde a um melhor comportamento de saúde. O tempo para 

preenchimento do questionário varia entre cinco a dez minutos (RIBEIRO, 2004). 

Ribeiro (2004) analisou os domínios do questionário enquanto medida, e seu 

estudo constatou que o instrumento possui propriedades psicométricas adequadas 

enquanto medida de comportamentos relacionados à saúde. Além disso, destacou a 

utilização do QCS como importante instrumento de avaliação de comportamentos de 

saúde em outros estudos (RIBEIRO; SOUZA, 2002; GONZALES; RIBEIRO, 2004; 

MATOS; ALBUQUERQUE, 2006; TAVARES; NUNES, 2007). 

O QCS traz um resumo dos comportamentos relacionados à saúde, o que 

justifica sua utilização no presente estudo, além de ser um questionário econômico de 

preenchimento breve, considerado favorável tanto para avaliação, quanto para sua 

utilização em programas preventivos e de promoção da saúde. 

Vale dizer que é a primeira vez que este instrumento está sendo utilizado no 

Brasil em uma amostra de usuários de substâncias psicoativas e para tanto, torna-se 

necessário avaliar suas propriedades psicométricas, bem como sua confiabilidade. 

 

4.8. Aspectos éticos 
 
 O estudo segue os preceitos éticos que envolvem pesquisa com seres 

humanos de acordo com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP).   

Uma autorização formal foi solicitada ao coordenador do CAPSad de Ribeirão 

Preto - SP. Posteriormente, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. Número do processo: 

12610213.9.0000.5393. 

A solicitação de participação aos sujeitos de pesquisa ocorreu por meio do 

consentimento firmado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Todos os participantes foram informados quanto ao anonimato, ou seja, que não 

necessitarão em momento algum se identificar ou colocar o nome nos questionários, 

assim como também possuem liberdade em recusar participar do estudo e retirar o 

mesmo durante qualquer momento. 
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Os entrevistadores permaneceram atentos à possibilidade de dificuldades que 

aflorem durante a entrevista, e poderiam interrompê-la caso percebessem o nível de 

ansiedade ou desconforto que poderia implicar em sofrimento para o sujeito. 

 

4.9. Análise estatística 
 

 Para realização da análise dos dados, um banco de dados foi elaborado no 

Statistical Programof Social Science (SPSS) v. 19, for Windows. 

As tabelas estão apresentadas em frequência, percentagens e a segunda 

parte dos resultados, a análise das propriedades psicométricas, como descrito a 

seguir. 

 

4.9.1 Avaliação das propriedades psicométricas  

 

 A qualidade de um instrumento de avaliação é determinada por variáveis 

denominadas propriedades psicométricas, sendo que dentre as principais 

propriedades psicométricas a serem avaliadas, destacam-se a validade e a 

confiabilidade (FAYERS; MACHIN, 2007). 

 A validade de instrumentos refere ao aspecto da medida em ser congruente 

com a propriedade medida dos objetos e não com a exatidão com que a 

mensuração, que descreve essa propriedade do objeto, é feita. Em outras palavras, 

refere-se ao grau em que o instrumento é valido na extensão em que mede aquilo 

que se propõe a medir. Portanto, ela indica se está sendo medido o que se pretende 

medir (PASQUALI, 2009; COZBY, 2009; PASQUALI, 2011). 

 A validade de um instrumento pode serrealizada por meio de várias técnicas e 

serem agrupadas em quatro classes principais: a validade de conteúdo, de face ou 

aparente, de construto e a de critério (PASQUALI, 2003; FAYERS; MACHIN, 2007). 

 Nesse trabalho, a validade do instrumento foi mensurada por meioda validade 

de construto, pois a mesma é considerada a forma mais fundamental de validade 

dos instrumentos psicológicos e por se tratar de uma das características mais 

importantes de um instrumento de medida (FAYERS; MACHIN, 2007; PASQUALI, 

2011).     
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 A validade de construto, de acordo com Pasquili (2009), entende-se como 

uma maneira direta de avaliara hipótese da legitimidade da representação 

comportamental dos traços latentes. Cozby (2009) definiu validade de construto 

como a adequação da definição operacional das variáveis que mostram que a 

medida empregada realmente mede o construto que pretende medir. Entre as 

técnicas utilizadas na validade de construto, um método, no entanto, tem recebido 

maior uso e reconhecimento entre os autores, a análise fatorial (FREIRE; ALMEIDA, 

2007). 

 No presente estudo utilizou-se a análise fatorial, que consiste de uma técnica 

estatística multivariada que trabalha com o padrão de correlações ou covariância 

apresentado pelos itens de um determinado conjunto de dados, buscando padrões 

latentes de intercorrelações. Seu propósito principal é avaliar os inter-

relacionamentos entre as variáveis, na tentativa de encontrar um conjunto de 

fatores, em menor número que o conjunto de variáveis originais, que exprimem o 

que essas variáveis partilham em comum, além de fatores únicos que normalmente 

descrevem a variância de uma medida, que não é compartilhada por outras variáveis 

(HAIR JR et al., 2009; PASQUALI, 2011). Em relação à análise fatorial, 

frequentemente são citadas a análise fatorial confirmatória e a análise fatorial 

exploratória (PETT; LACKEY; SULLIVAN, 2006; FREIRE; ALMEIDA, 2007). Em 

virtude de não termos uma estrutura pré-definida da e de quantas dimensões estão 

presentes no conjunto de variáveis do QCS e uma amostra de usuários de drogas, 

optou-se por realizar a análise fatorial exploratória.  

 A análise fatorial exploratória tem por objetivo identificar e caracterizar fatores 

presentes em um conjunto de variáveis que avaliam um determinado construto, 

explicando a maior proporção possível de variância através de um número reduzido 

de fatores (NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994; PETT; LACKEY; SULLIVAN, 2006). 

Para realização da análise fatorial do QCS se utilizou a seguinte sequência: 

adequação da amostra, análise dos componentes principais, seleção dos fatores, 

rotação da matriz, avaliação e refinamento dos fatores e interpretação dos fatores, 

como proposto por Pett, Lackey e Sullivan (2006).  

 Para testar a adequação da amostra e realizar a análise fatorial, utilizou-se a 

estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Quando o índice de KMO for maior que 

0,5, isso indica que o uso da análise fatorial é adequada. Quando o valor for abaixo 
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de 0,5 a realização da análise fatorial deve ser repensada, portanto o valor esperado 

para o teste KMO é de 0,5 (HAIR JR et al., 2009). 

 Para a extração dos fatores, na análise dos componentes principais, seguiu 

os pressupostos do critério de Kaiser, em que considera apenas os fatores com 

carga fatorial acima de 1. Em seguida, realizou-se a extração dos fatores principais, 

após rotação ortogonal Varimax e o critério de Kaiser da matriz (MCDOWELL; 

NEWEELL, 1996). 

 A rotação da matriz tem como finalidade obter fatores teoricamente 

significativos e, se possível, uma estrutura fatorial mais simples. A rotação ortogonal 

Varimax deseja, para cada componente principal, que possua somente pesos 

significativos e todos os outros sejam próximos de zero, por meio da maximização 

da soma de variâncias das cargas exigidas na matriz fatorial (HATCHER, 1994; 

HAIR JR et al., 2009). 

 Na interpretação dos fatores torna-se necessário tomar uma decisão sobre 

quais cargas fatoriais valem a pena serem consideradas. As cargas fatoriais das 

variáveis no fator variam entre -1 e +1 (PASQUALI, 2011). De acordo com Pasquali 

(2010) a carga fatorial mínima necessária para que o item represente um fator é de 

0,3.  

 Os construtos em si, originados da análise fatorial, não são observáveis. 

Apenas suas manifestações hipotéticas em termos de comportamentos observáveis 

do sujeito o são. Todavia, os instrumentos psicométricos são conjuntos de variáveis 

que, de maneira suposta, representam construtos hipotéticos. A realização da 

validade de construto, realizada por meio da análise fatorial, é efetuada para 

verificar, se os itens que compõe determinado instrumento são realmente 

representações válidas de tais construtos (STREINER; NORMAN, 1995; PASQUALI, 

2003). 

 Posterior à extração dos fatores realizada após a rotação Varimax, os 

mesmos foram submetidos ao teste de confiabilidade realizado pela técnica de alfa 

(α) de Cronbach, além disso, essa técnica foi utilizada para avaliar o instrumento de 

uma forma global. 

O alfa de Cronbach varia entre 0 e 1, no qual o zero indica a ausência total de 

consistência interna dos itens e o um indica a homogeneidade total dos mesmos 

(PASQUALI, 2011). Alguns autores preconizam valores de alfa de 0,60 a 0,70 

considerados o limite inferior de aceitabilidades (PASQUALI, 2003). Porém, outros 
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autores consideram os coeficientes de confiabilidade acima de 0,50 satisfatórios, 

principalmente em instrumentos que contemplam poucas variáveis (BOWLING, 

2005). Sendo assim, em se tratando de um questionário com poucos itens, serão 

considerados valores de alfa de Cronbach acima de 0,5. 

 A validação de construto é um processo metodológico, que utiliza tantos 

procedimentos lógicos quanto empíricos, no qual cada estudo que apoia o construto 

teórico serve para fortalecer a teoria (FAYERS; MACHIN, 2007; COZBY, 2009).   

 Após a obtenção da estrutura fatorial, em que todas as variáveis possuem 

uma carga significativa em um fator, foram designados alguns tipos de significados 

para o padrão de cargas fatoriais. De acordo com Hair Jr et al. (2009) as variáveis 

que possuem cargas mais altas são consideradas mais importantes, sendo assim, 

apresentam maior influência sobre o nome ou rótulo escolhido para denominar um 

fator. Portanto, a denominação de um fator é desenvolvida intuitivamente pelo 

pesquisador, com base em sua adequação para representar as dimensões latentes 

de um fator. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 
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5.1. Informações sociodemográficas 
 

 A amostra foi composta por 140 usuários de substâncias psicoativas, 

predominantemente do sexo masculino 107 (76,4%), com faixa etária entre 30 e 49 

anos de idade, 68 (48,6%). Em relação ao estado civil, 37,9% solteiros e 37,1% 

divorciados ou separados, 64 (45,7%), cor da pele branca e 75(53,6%) possuíam 

baixo nível de escolaridade, uma vez que haviam cursado apenas até o Ensino 

Fundamental, conforme apresenta a tabela 1. 

 

Tabela 1. Informações sociodemográficas, segundo os usuários de substâncias 

psicoativas do CAPSad (N = 140). Ribeirão Preto, 2012. 

 N % 

Sexo Masculino 107 76,4 

Feminino 33 23,6 

Idade 18 a 29 anos 51 36,4 

30 a 49 anos 68 48,6 

50 anos ou mais 21 15,0 

Estado Civil Solteiro 53 37,9 

Divorciado / Separado 52 37,1 

União consensual 32 22,9 

Viúvo 3 2,1 

Cor de Pele Negra/Preta 39 27,9 

Branca  64 45,7 

Parda/Mestiça 37 26,4 

Escolaridade Ensino fundamental 75 53,6 

Ensino médio 52 37,1 

Ensino superior 8 5,7 

Nenhum 5 3,6 
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 Quanto à procura por tratamento, a Tabela 2 mostra que 52,1% dos 

entrevistados já estiveram em tratamento e 47,9% participavam pela primeira vez do 

atendimento. 

 

Tabela 2. Participação no tratamento para dependência de drogas, segundo os 

usuários do CAPSad (N = 140). Ribeirão Preto, 2012. 

 N % 

Em tratamento 73 52,1 

Primeira vez no tratamento 67 47,9 

 

 

Em relação aos encaminhamentos para o tratamento, 65,7% procuraram 

tratamento voluntariamente, por meio de seus familiares ou amigos, conforme 

mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3.Meio de encaminhamentos para o tratamento do uso de substâncias 

psicoativas, segundo os usuários do CAPSad (N = 140). Ribeirão Preto, 2012. 

 N % 

Por si próprio, cônjuge, familiar ou por amigo 92 65,7 

Instituição ou pessoa ligada a tratamento de álcool e drogas 9 6,4 

Instituição de saúde ou profissional da saúde 33 23,6 

Serviço comunitário 4 2,9 

Sistema penal ou pelo juiz 2 1,4 
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5.2. Uso de álcool e outras drogas 
 

Em relação ao uso de substâncias psicoativas, a droga mais consumida foi o 

crack (38,6%), conforme mostra a Tabela 4. 

. 

 

Tabela 4. Drogas de maior consumo, segundo os usuários do CAPSad (n=140). 

Ribeirão Preto, SP. 

 N % 

Álcool 45 32,1 

Cocaína 41 29,3 

Crack 54 38,6 

 

 

No que refere ao grau de severidade da dependência alcoólica, 42,1% 

apresentaram níveis de dependência grave, como mostra a Tabela 5.   

 

Tabela 5. Níveis de gravidade da síndrome de dependência do álcool (SADD), 

segundo os usuários do CAPSad (n=140). Ribeirão Preto, SP. 

 N % 

Sem dependência 31 22,1 

Leve 16 11,4 

Moderada 34 24,3 

Grave 59 42,1 
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Os usuários de cocaína e/ou crack apresentaram valor médio de 11,5 pontos 

na escala de gravidade da síndrome de dependência da droga, como mostra a 

Tabela 6. 

 

Tabela 6. Média e Desvio Padrão dos escores totais da SDS, segundo os usuários 

de cocaína e/ou crack do CAPSad (N= 95). Ribeirão Preto, 2012. 

 Min- Max Média DP 

SDS 5 – 19 pontos 11,5 3,2 

 

 

Ao avaliar a idade do primeiro uso de substâncias psicoativas, observou-se 

que o início do uso ocorreu ainda na adolescência, com a maconha aos 15,6 anos e 

o álcool aos 16,6 anos, conforme mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7. Média e Desvio-padrão da idade do primeiro uso de substâncias 

psicoativas, segundo os usuários do CAPSad (n=140). Ribeirão Preto, SP. 

 Min – Max Média DP 

Maconha 6 –30 15,6 4,4 

Álcool 6 –57 16,6 6,3 

Cocaína 12 - 34 20,1 5,2 

Crack 8 – 55 20,3 9,2 

 
 

5.3. Avaliação das propriedades psicométricas do Questionário 
Comportamentos de Saúde 

 

Ao avaliar a adequação do modelo da análise fatorial, calculou-se o índice de 

Kaiser’s Measure of Sampling Adequacy (MAS) (MENEZES, 1998; MCDOWELL; 

NEWEELL, 1996). No presente estudo, o valor de MAS foi de 0,70,considerado 

adequado para a realização da análise fatorial. 
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Na análise fatorial dos componentes principais foi determinado o número de 

fatores necessários para serem utilizados para caracterizar o instrumento. Assim, 

calculou-se a carga fatorial, considerando os oito fatores do instrumento. O critério 

proposto por Kaiser foi considerado (MCDOWELL; NEWEELL, 1996) assim excluiu 

fatores cujas cargas fatoriais apresentaram valores inferiores a1. Desse modo, oito 

fatores mostraram-se necessários, explicado por 64,9% da variância para os 

componentes principais conforme apresenta a Tabela 8. 

 

Tabela 8. Componentes principais do QCS (MAS=0,70). 

Fatores Carga Fatorial 

Variância 

(%) 

Variância Acumulada 

(%) 

1 4,9 19,0 19,0 

2 2,2 8,5 27,5 

3 2,1 8,1 35,6 

4 2,0 7,9 43,6 

5 1,6 6,4 50,0 

6 1,4 5,4 55,5 

7 1,3 4,9 60,4 

8 1,2 4,5 64,9 

 
 

A composição principal da análise fatorial foi extraída após a realização do 

método de rotação Varimax da matriz, dois itens do instrumento foram excluídos por 

não apresentarem cargas fatoriais satisfatórias como proposto por Pasquali (2010). 

As variáveis que apresentaram cargas fatoriais iguais ou maiores que 0,45 foram 

consideradas, conforme mostra a Tabela 9. 
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Tabela 9. Fator estrutural do QCS, segundo os clientes do CAPSad (n=140). 

Ribeirão Preto, SP. 

Conteúdo dos Fatores F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 
  (Cargas Fatoriais)  

Comportamentos sexuais seguros         
26.Evito mudar de parceiro sexual 0,86        
27.Evito ter relações sexuais com pessoas que 
mal conheço 

0,84        

28.Devido as doenças sexuais evito ter relações 
sexuais sem tomar precauções 

0,74        

Autocuidado com poluição ambiental         
25.Evito ambientes que tenham o ar muito poluído  0,80       
23.Evito estar em ambientes cheio de fumaça de 
cigarro 

 0,80       

24.Evito ambientes muito barulhentos  0,74       
17.Evito fumar  0,51       

Saúde         
10.Verifico a pressão arterial   0,82      
12.Vou anualmente ao médico fazer um check-up   0,81      
9.Mantenho as minhas vacinas em dia   0,66      
11.Vou ao dentista anualmente verificar o estado 
dos meus dentes 

  0,54      

Atividades físicas 
1.Faço exercício físico intenso durante pelo 
menos 20 minutos por dia, duas vezes ou mais 
por semana 

   0,85     

3.Pratico esporte que faz suar, pelo menos duas 
vezes por semana 

   0,84     

2.Ando a pé ou de bicicleta diariamente    0,68     

Autocuidado com alimentação 
22.Evito ingerir alimentos que são feitos com 
açúcar 

    0,68    

18.Evito ingerir alimentos com gordura     0,58    
19.Devido aos efeitos potencialmente perigosos 
da cafeína, evito tomar bebidas tais como café, 
chá ou Coca-Cola. 

    0,56    

16.Evito tomar medicamentos sem serem 
recomendados pelo médico 

    0,45    

Alimentação saudável 
6.Planejo a minha dieta de modo a que ela seja 
equilibrada quanto a variedade de nutrientes 

     0,77   

5.Tenho cuidado com o que como, de modo a 
reduzir a ingestão de sal 

     0,76   

4.Tomo cuidado para manter o peso recomendado 
devido a altura que tenho 

     0,62   

Automedicação e consumo de bebidas 
alcoólicas 
21.Evito tomar tranquilizantes não prescritos 

      0,70  

20.Evito utilizar estimulantes mesmo em épocas 
de exames 

      0,62  

7.Não bebo mais que duas doses de bebidas 
alcoólicas por dia 

      0,56  

Segurança motorizada 
14.Quando dirijo, ou quando viajo em 
algumveículo, gosto de me manter dentro dos 
limites de velocidade 

       0,82 

13. Não dirijo quando bebo demais, ou não viajo 
com um condutor que bebeu demais       0.80 
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O primeiro fator está composto por três itens (26, 27 e 28), que referem a 

comportamentos sexuais seguros como: evitar mudar de parceiros sexuais, evitar 

relações sexuais com pessoas que mal conhece, devido às doenças sexualmente 

transmissíveis e sem tomar precauções. 

O segundo fator é explicado por quatro itens (17, 23, 24, 25) sobre o 

autocuidado com a poluição ambiental, no sentido de evitar locais barulhentos e 

poluídos (cheio de fumaça) e assim, evitar fumar. 

O fator três aborda o autocuidado em relação a saúde física, está composto 

por quatro itens (9, 10, 11,12) como, mensurar a pressão arterial, fazer check-up de 

saúde,  vacinação em dia. 

O fator quatro refere às atividades físicas, está composto por três itens (1, 2, 

3), como realizar atividades físicas e praticar esportes frequentemente. 

 O quinto fator avalia o autocuidado com a alimentação e está composto por 

quatro itens (16, 18, 19, 22), como evitar o consumo de alimentos com açúcar, 

gordura, café e um item sobre automedicamento. 

 O fator seis envolve também a escolha de uma alimentação saudável, aborda 

a escolha consistente e equilibrada, de modo que traga benefícios para a saúde. 

Este fator está composto por três itens (4, 5, 6). 

 O fator sete está composto por três itens (7, 20, 21) que refere o cuidado com 

a automedicação e o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos limites 

considerados de baixo risco para o desenvolvimento de problemas. 

 O fator oito engloba os comportamentos relacionados à segurança em relação 

a dirigir com segurança e o consumo de bebidas alcoólicas e está composto por dois 

itens (13,14). 

Quanto a avaliação dos construtos, os coeficientes de alfa de Cronbach para 

cada um dos fatores, variou entre 0,824 (Fator 1) e 0,506 (Fator 5) conforme mostra 

Tabela 10. 
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Tabela 10. Coeficientes de alfa de Cronbach de cada fator (n=140). Ribeirão Preto – 

SP, 2012 

Fatores Nomes Itens Alfa de Cronbach 

1 
Comportamentos 

Sexuais Seguros 
26, 27, 28 0,824 

2 
Auto Cuidado com 

Poluição Ambiental 
17, 23, 24, 25 0,778 

3 Saúde Física 9, 10, 11, 12 0,729 

4 Atividades Físicas 1, 2, 3 0,727 

5 

Autocuidado com a 

Alimentação e 

Automedicação 

16, 18, 19, 22 0,506 

6 
Alimentação 

Saudável 
4, 5, 6 0,635 

7 

Automedicação e 

Consumo de 

Bebidas Alcoólicas 

7, 20, 21 0,603 

8 
Segurança 

motorizada 
13, 14 0,694 

 

 

A avaliação da consistência interna do QCS, no presente estudo,apresentou 

valor do alfa de Cronbach de 0,826, demonstrando uma boa confiabilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussão 
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O presente estudo buscou avaliar as propriedades psicométricas do QCS em 

uma amostra de usuários de substâncias psicoativas atendidos em um serviço 

especializado no tratamento da dependência.  

 O interesse pelo estudo justifica-se pelos altos índices de usuários de 

substâncias psicoativas e os prejuízos que essas substâncias acarretam, problemas 

de ordem social como também de riscos para a saúde dos usuários. 

O comportamento de saúde exerce papel fundamental como determinante de 

saúde na vida do indivíduo (ALBUQUERQUE, 1999). Nesta perspectiva, outro fator 

que justifica a realização do presente estudo é a escassez de instrumentos 

validados que avaliam comportamentos de saúde em usuários de substâncias 

psicoativas. 

 

6.1. Informações sociodemográficas 
 

A amostra caracterizou-se predominantemente pelo sexo masculino, adultos, 

solteiros, brancos e com baixo nível de escolaridade. (Tabela 1). 

As características dos sujeitos da amostra são semelhantes aos apresentados 

por outros estudos, que verificaram entre os usuários que estavam em tratamento 

especializado, maioria de usuários do sexo masculino, solteiros, brancos e com 

baixo nível de escolaridade (FERREIRA FILHO et al., 2003;MARINHO, 2004; 

SCHNEIDER et al., 2006; PEIXOTO et al., 2010; MONTEIRO et al., 2011). 

O conhecimento das características individuais dos usuários de drogas exerce 

determinada importância em virtude de que, as ações produzidas visando à 

prevenção e a recuperação dos usuários precisam ser elaboradas levando em conta 

o contexto em que os usuários se encontram (MINAYO; DESLANDES, 1998; 

CRIVES; DIMENSTEIN, 2003). 

No presente trabalho, verificou-se que o número de homens que procuraram 

tratamento era bem maior quando comparado as mulheres (Tabela 1). 

Esse resultado pode ser justificado em razão de que no Brasil, a prevalência 

de homens usuários de drogas é maior do que o sexo feminino (CARLINI et al., 

2007; INPAD, 2012). No Brasil, o uso de drogas entre mulheres é aproximadamente 

um terço do uso entre os homens (UNODOC, 2012). 
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Outro aspecto que pode justificar a maior proporção de homens quando 

comparado com as mulheres é em decorrência, do presente estudo, ter sido 

realizado em uma unidade de tratamento. A busca de tratamento por mulheres 

usuárias de drogas é menos evidente, um dos fatos que pode ser justificado em 

razão do preconceito e estigma social que as mesmas sofrem, resultando assim em 

afastamento de uma proposta de tratamento (BLUME; ZILBERMAN, 2004; 

ROSSETTI; SANTOS, 2006; ELBREDER et al., 2008). 

Além disso, como demonstrado por Elbrederet al. (2008), mulheres recebem 

menos apoio familiar ou de amigos para iniciar o tratamento quando comparados a 

indivíduos do sexo masculino. 

Os resultados demonstrados no presente trabalho são semelhantes aos 

encontrados em outros estudos que constataram a presença de maior número de 

homens em tratamento especializado quando comparados as mulheres 

(SCHNEIDER et al., 2006; PEIXOTO et al., 2010; MONTEIRO et al., 2011). 

 Em relação ao estado civil, a maioria era solteira. Esses dados reafirmam 

características apontadas por estudos desenvolvidos com usuários de drogas 

(PASSOS; CAMACHO, 1998; FERREIRA FILHO et al., 2003; DUAILIBI; RIBEIRO; 

LARANJEIRA, 2008; ELBREDER et al., 2008; VARGENS; CRUZ; SANTOS, 2011; 

CRUZ; HORTA et al., 2011; SANTOS, 2011; MONTEIRO et al., 2011). 

Os usuários de substâncias psicoativas apresentam diversas dificuldades em 

manter um relacionamento, dão que pode desencadear um grande número de 

conflitos familiares e consequentemente diminuição e abandono das atividades 

familiares em decorrência do uso de drogas (FIGLIE, FONTES, MORAES; PAYÁ, 

2004). Além disso, esse fato pode estar ocorrendo uma vez que o consumo de 

drogas,também resulta em situações de violência doméstica, o que afeta 

diretamente o funcionamento familiar (BONIFAZ; NAKANO, 2004; RABELLO; 

CALDAS JUNIOR, 2007). Kearns-Bodkin e Leonard (2005) constataram que o 

consumo de álcool está diretamente relacionado à baixa qualidade do 

relacionamento conjugal, perdas familiares em decorrência do consumo de 

crack.são evidenciadas (SELEGHIM et al., 2011). 

 Quanto à cor da pele, os resultados do presente trabalho são semelhantes 

aos encontrados em outros estudos (DUNN et al., 1996; PASSOS; CAMACHO, 

1998; FERREIRA FILHO et al., 2003; ELBREDER et al., 2008; VIEIRA et al., 2008; 

AMARAL, 2011). A predominância de usuários da cor branca no presente 
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estudo(Tabela 1)é justificada pelo fato de a população brasileira ser composta em 

maior proporção por indivíduos da cor branca, quando comparada às demais raças 

(IBGE, 2010). Além disso, a população residente de Ribeirão Preto é composta, 

também,predominantemente por indivíduos da cor branca (IBGE, 2010). 

Destaca-se no presente trabalho o baixo nível de escolaridade, 53,6%dos 

usuários, uma vez que esses possuíam apenas o Ensino Fundamental (Tabela 1). 

Esse resultado é semelhante aos apresentados na literatura (ABRAMOVAY; 

CASTRO, 2005; GUINDALINI et al., 2006; LEWEKE; KOETHE, 2008; SCHEFFER; 

PASA; ALMEIDA, 2010; MONTEIRO et al., 2011). 

Schffer, Pasa e Almeida (2010) em um estudo comparou dois grupos de 

dependentes de drogas, cocaína/crack e álcool/cocaína/crack, verificou que a 

maioria possuía o ensino fundamental incompleto, evidenciaram também maiores 

índices de baixa escolaridade entre os dependentes de cocaína/crack. Monteiro et 

al. (2011)constataram que a grande maioria dos usuários de drogas que procuravam 

tratamento especializado para dependência química possuía apenas o ensino 

fundamental. 

Esse problema, muitas vezes é decorrente do próprio consumo de drogas. 

Em grande parte dos casos, o consumo de substâncias psicoativas é iniciado 

precocemente, ou seja, ainda na adolescência, o que contribui diretamente para a 

evasão escolar desses usuários, principalmente no ensino fundamental 

(SCHENKER; MINAYO, 2005; RIBEIRO et al., 2006). 

O uso de drogas pode levar a um baixo desempenho escolar e dificuldade de 

aprendizagem em razão dos malefícios causado pelas drogas, desenvolvendo 

principalmente prejuízos cognitivos, ocasionando assim o afastamento escolar do 

usuário (PECHANSKY; SZOBOT; SCIVOLETTO, 2004; TAVARES; BERIA; LIMA, 

2004). Ainda é importante salientar que o baixo nível de escolaridade foi avaliado 

como um fator de risco para o consumo de substâncias psicoativas. Isso ocorre em 

decorrência do baixo conhecimento que o indivíduo possui, sobre as consequências 

negativas que o uso de drogas pode gerar à sua saúde, sendo assim, indivíduos 

com baixa escolaridade possuem risco cerca de duas vezes mais de se envolverem 

com o uso de substâncias psicoativas (TAVARES; BERIA; LIMA, 2004; BAHLS; 

INGBERMANN, 2005; HORTA et al., 2007). 

Outro fator que pode resultar na baixa escolaridade, é a necessidade do 

usuário de trabalhar para ajudar no sustento da família, ou na busca por uma 
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autonomia financeira, proporcionada por um emprego, levando-o a abandonar a 

escola (SANCHEZ, NAPPO, 2002). 

No presente trabalho, mais da metade dos entrevistados já esteve em 

tratamento (Tabela 2). A esse respeito a literatura descreve, frequência de recaídas 

vivenciadas por usuários de drogas (MARLLAT; DONOVAN, 2009). De acordo com 

o Llama e colaboradores (2003) cerca de 70% dos usuários de substâncias 

psicoativas sofrem recaída entre os três primeiros meses, isso faz com que o 

paciente tenha a necessidade de procurar tratamento novamente. 

 Porém, existem fatores que dificultam que o usuário busque por tratamento. 

Uma barreira encontrada pelos usuários de substâncias psicoativas nessa busca de 

um tratamento especializado refere-se ao estigma e o medo (FONTANELLA; 

TURATO, 2002). A capacidade dos usuários em conviver com os problemas 

ocasionados pela síndrome de abstinência, como a angústia e o desconforto, em 

seu cotidiano, também fazem parte das barreiras para procura de tratamento 

precocemente (FONTANELLA et al., 2008). Além disso, fatores como dificuldade de 

acesso ao serviço especializado e o não ajustamento de intervenções de acordo 

com a realidade dos usuários, também, foram avaliadas como barreiras para a 

busca por tratamento (MARQUES et al., 2012). 

 A busca por tratamento do usuário de substância psicoativa acontece em 

geral, quando os mesmos reconhecem que o uso abusivo da droga se torna 

desconfortável e apresenta problemas difíceis de serem manejados (CRIVES; 

DIMENSTEIN, 2003). 

 Grande parte da amostra procurou tratamento voluntariamente, por ajuda de 

familiares ou amigos (Tabela 3). A literatura aponta graves consequências nos 

vários aspectos da vida do indivíduo, ocasionadas pelo consumo abusivo de 

substâncias psicoativas. O comprometimento do desempenho pessoal, com 

prejuízos cognitivos, comportamentais e fisiológicos, além das perdas pessoas e 

sociais, fazem com que o indivíduo procure tratamento de forma espontânea (SILVA 

et al., 2010; CARVALHO et al., 2011; COSTA et al., 2012). 

 Além disso, o consumo de substâncias implica em consequências não 

somente para o usuário, mas também, para a sua família. Nesse sentido o indivíduo 

chega a ser orientado e encaminhado por algum familiar para o tratamento 

(CAVALCANTE; ALVES; BARBOSA, 2008). 
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6.2. Uso de álcool e outras drogas 
 

No presente estudo, os usuários de crack e álcool compuseram a maior parte 

da amostra (Tabela 4).Dados apontam que o Brasil é o país com o principal mercado 

de crack no mundo (INPAD, 2012). Consequentemente, a disponibilidade e a 

acessibilidade para aquisição dessa droga tornam-se cada vez mais fácil e frequente 

(OLIVEIRA; NAPPO, 2008). Portanto, a maior oferta e a facilidade do acesso ao 

crack, somados ao menor custo quando comparado a outras drogas pode, de certa 

forma, justificar os altos índices de consumidores dessa substância no país 

(CARLINI et al., 2002; CARLINI et al., 2007; INPAD, 2012), e ainda refletir nos 

serviços de saúde. 

 De acordo com Dualibi, Ribeiro e Laranjeira (2008) a partir dos anos 90, 

houve aumento da busca por tratamento entre os usuários de crack em serviços 

especializados na cidade de São Paulo, elevando o percentual de 50% para 80% 

dos usuários de drogas ilícitas. Além disso, o aumento pela busca de tratamento por 

usuário de crack pode estar relacionada ao alto poder de dependência causado por 

essa droga (FERRI, 1997; PULCHEIRO, 2010). Como resultado, isso pode resultar 

em uso compulsivo, levando a consequências físicas e sociais (OLIVEIRA; NAPPO, 

2008). Portanto, tais consequências sugerem que a busca por tratamento dos 

usuários de crack seja maior em razão do seu alto grau de detrimento 

biopsicossocial (VELHO, 2010). 

 O alto nível de gravidade da síndrome de dependência do álcool (Tabela 5) 

pode ser compreendido quando se avalia a faixa etária dos sujeitos (30 a 49 anos), 

em virtude de que, com o passar do tempo há um aumento nível de gravidade da 

dependência alcoólica (GIGLIOTTI; BESSA, 2004). 

 Além disso, o uso do álcool é evidenciado, em outros estudos, 

concomitantemente com outras drogas (DUAILIBI; RIBEIRO; LARANJEIRA, 2008; 

DUNN; LARANJEIRA, 1999; FERRI, 1999; FERREIRA FILHO et al., 2003; 

MOMBELLI; MARCON COSTA, 2010). A ingestão de álcool após o consumo de 

cocaína provoca um alívio para a hiperatividade ocasionada pela droga após o seu 

uso, o que pode justificar o consumo concomitante dessas substâncias e o alto nível 

de gravidade do álcool (FERREIRA FILHO et al., 2003). 
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Portanto, existe uma forte relação entre o uso de substâncias ilícitas com o 

beber pesado e os níveis altos de gravidade da dependência (FERRI, 1999; 

GOSSOP; MANNING; RIDGE, 2006).  

 No presente estudo constataram-se níveis graves da síndrome de 

dependência de cocaína e do crack (Tabela 6). Esse resultado corrobora aos 

resultados de outros trabalhos que identificaram elevados graus de severidade da 

dependência em usuários de cocaína e crack (FERRI, 1999; GOSSOP; MANNING; 

RIDGE, 2006). Os usuários de crack são mais propensos a relatar um forte desejo e 

maior dificuldade em controlar o consumo da droga, o que também pode justificar a 

gravidade da síndrome de dependência (CONDON; SMITH, 2003). Além disso,as 

consequências negativas decorrentes do consumo abusivo dessas drogas fazem 

com que o paciente procure tratamento especializado (OLIVEIRA; NAPPO, 2008; 

CRUZ; VARGENS; RAMOA, 2010; HORTA et al., 2011).  

 Ao analisar a idade inicial do uso de substâncias psicoativas, na presente 

amostra foi evidenciado que a maconha foi usada pelos usuários em idade muito 

jovem, ou seja, em média aos 15 anos (Tabela 7), em contrapartida, outros estudos 

apresentam a média de idade para o uso experimental foi em relação ao uso de 

álcool e não o de maconha (SANCHEZ; NAPPO, 2002; LEMOS et al., 2006; 

ANDRADE; RAMOS, 2011; INPAD, 2012). 

O primeiro uso da droga pode ser influenciado pelos familiares, em razão dos 

próprios pais usarem determinadas substâncias, como por exemplo, o álcool 

(SCHENKER; MINAYO, 2003). Um dos motivos para o primeiro uso pode se originar 

da necessidade de autoconfiança do adolescente (SANCHEZ; NAPPO, 2002).Ainda, 

outro estudo justifica também que o consumo de substâncias psicoativas muito 

comum na cultura brasileira (SANCHEZ; OLIVEIRA; NAPPO, 2004). 

 

6.3. Propriedades Psicométricas do QCS 
 

 A avaliação das propriedades psicométricas do QCS ocorreu utilizando-se os 

métodos estatísticos da análise fatorial e consistência interna. O número de sujeitos 

(n = 140) foi satisfatório para a avaliação das propriedades psicométricas, segundo 

os pressupostos de Pasquali (2005). Ribeiro (2004) desenvolveu o QCS 
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considerando uma lista de classificação, e assim, agrupou os itens em cinco 

categorias de acordo com o proposto por Hettler (1982). 

 A composição encontrada no presente trabalho diferencia-se do agrupamento 

de itens do QCS original, uma vez que oito dimensões foram identificadas na análise 

fatorial.  

 
Tabela 11.Comparação da estrutura psicométrica do QCS na versão brasileira e a 

original. 

Fatores 
Itens (Versão 

brasileira) 

 

 

Categorias 

(Versão original) 

Itens (Versão 

original) 

Comportamentos 

sexuais seguros 

26, 17, 28  Exercícios físicos 1, 2, 3 

Autocuidado com 

poluição ambiental 

 

17, 23, 24, 25 

  

Nutrição 

 

4, 5, 6, 18, 22 

 

Saúde 

 

9, 10, 11, 12 

 
Autocuidado 

8, 9, 10, 11, 12, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 

Atividades físicas 1, 2, 3 
 Segurança 

motorizada 
13, 14, 15 

Autocuidado com 

alimentação 
16, 18, 19, 22 

 Uso de drogas ou 

similares 

7, 16, 17, 19, 20, 

21 

Alimentação 

saudável 
4, 5, 6 

 

Automedicação e 

consumo de 

bebidas alcoólicas  

 

7, 20, 21 

Segurança 

motorizada 
13, 14 

 

 A diferença de alocação dos itens mais significativa, observada entre as 

categorias do QCS original e os encontrados no presente estudo, é relativa ao 

desmembramento de itens da categoria autocuidado para os fatores “Autocuidado 

com poluição ambiental”, “Saúde” e “Comportamentos sexuais seguros”. No entanto, 

houve similaridades entre as categorias “Segurança motorizada” e “Exercícios 
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físicos” do instrumento original com os fatores, denominado, também, “Segurança 

motorizada” e o fator “Exercícios físicos”. 

 As diferenças encontradas entre os dois estudos podem estar relacionado ao 

método de alocação dos itens realizado por Ribeiro (2004), tendo vista que o autor 

não realizou a análise fatorial para tal procedimento. Ribeiro (2004) explorou a 

consistência interna do QCS e os resultados da versão original foram: alfa total de 

0,76 e os alfas entre as categorias foram 0,67; 0,78; 0,67; 0,42 e 0,52, 

respectivamente.  

As pontuações do alfa do QCS e os fatores que o compõem foram também 

mais elevados quando comparados aos originais (RIBEIRO, 2004). O QCS na 

versão brasileira apresentou uma boa confiabilidade no presente estudo, com alfa de 

Cronbach de 0,826. 

Os fatores apresentaram valores de alfa de Cronbach também bastante 

consideráveis, variando de 0,824 a 0,506; (Tabela 11). O que corrobora com a 

literatura (BOWLING, 2005), uma vez que esses valores indicam boa consistência 

interna, com homogeneidade entre os itens para mensurar comportamentos de 

saúde entre usuários de substâncias psicoativas. 

 Novamente, vale ressaltar, que os itens do QCS original foram organizados 

em categorias sem a realização de um procedimento estatístico e também que, as 

diferenças entre os resultados podem ser justificadas em virtude das diferenças 

culturais das amostras e contextos em que o QCS foi avaliado.  

A análise fatorial do QCS configurou em uma nova dimensionalidade da 

escala, tornando-a de modo mais peculiar em relação às especificações dos itens, 

indo além da proposta teórica descrita pelos autores. Entretanto, os resultados da 

análise fatorial e da consistência interna revelam que o QCS apresentou dados 

bastante pertinentes em sua nova configuração psicométrica, apresentando assim, 

uma estrutura fatorial com bons níveis de confiabilidade que permitem sua 

reprodutibilidade com usuários de drogas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusão 
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Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que a amostra foi 

composta em sua maioria por usuários de drogas do sexo masculino, adultos, 

solteiro, cor da pele branca e baixa escolaridade. 

A maior parte desses usuários já esteve em tratamento, e a busca por 

tratamento ocorreu voluntariamente, e por ajuda de familiares ou de amigos. 

A droga de maior consumo foi o crack, seguido pelo álcool e a cocaína, 

respectivamente. Uma grande parcela de usuários, apresentou nível severo de 

gravidade da dependência alcoólica e também da dependência de cocaína e crack. 

A maconha foi a droga de primeiro uso. 

A confiabilidade do QCS apresentou valores bons de alfa de Cronbach 

(0,826), permitindo sua reprodutibilidade.A partir da análise fatorial, identificou oito 

fatores, diferentemente do QCS original, no entanto, com uma nova configuração 

dos itens, os fatores apresentaram mais peculiaridade e formaram novos domínios. 

 De um modo geral, os achados oferecem subsídios para a avaliação de 

quesitos que demonstram a existência de validade para a versão brasileira do QCS. 

Há de se destacar as limitações do presente estudo, uma vez que o autor principal 

não testou o QCS em outras amostras, como por exemplo, em estudantes da área 

da Saúde, com era esperado e demonstrado na literatura. Vale lembrar que o QCS, 

na forma como foi aplicado e validado, infelizmente destina-se apenas a usuários 

adultos de substâncias psicoativas. 

 O QCS é uma ferramenta que pode colaborar na assistência a essa 

população de modo sistematizado, contribuindo para que os profissionais de saúde 

promovam programas de prevenção e promoção da saúde. 
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APÊNDICE – A TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Gostaríamos de convidá-lo para participar da pesquisa, “Comportamentos de 
Saúde em Usuários de Drogas de um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool 
e Drogas”. Neste estudo, caso concorde em participar, será avaliado os 
comportamentos de saúde de clientes usuários de substâncias psicoativas, que tem 
por objetivo identificar fatores de risco e proteção frente ao uso de álcool e drogas, e 
tambémcolaborar no desenvolvimento de programas preventivos e de tratamento a 
usuários destas substâncias. A sua participação acontecerá por meio do 
preenchimento de um questionário individual, com duração de aproximadamente 10 
minutos, em sala reservada, de modo a assegurar sua integral privacidade, nas 
quais contará com perguntas fechadas, sem a necessidade de sua identificação. 
Essa pesquisa garante-lhe que: todas as suas dúvidas em relação ao estudo serão 
respondidas; você poderá desistir de participar a qualquer momento sem qualquer 
tipo de prejuízo pessoal ou no atendimento no serviço, o conteúdo da entrevista 
poderá ser usado para fins científicos, porém seu nome nunca será revelado; as 
informações que você julgar serem secretas serão mantidas em sigilo; você poderá 
ter acesso a esta pesquisa quando finalizada.  

Assim, pedimos para que assine este termo de consentimento em duas vias, 
também assinadas por nós, sendo que uma cópia ficará com você para contato 
quando necessário. 

Eu,____________________________________________________, aceito 
participar da pesquisa sobre“Comportamentos de Saúde em Usuários de Drogas 
de um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas”, após ter sido 
informado sobre os aspectos éticos a que serei submetido, e que terei como 
benefício possíveis mudanças e melhorias no atendimento do CAPS-ad II para o 
meu tratamento. Sei que minha participação é voluntária, sem ganhos financeiros, e 
que posso deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. 

 
 

Ribeirão Preto, _____ de ____________ de 20___. 
 
 
Assinatura do participante:____________________________________ 

 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Sandra Cristina Pillon 

Contato: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (16)3602-0531 
Av. Bandeirantes, 3900, CEP: 14040-902, Ribeirão Preto/SP. 

 
______________________________ 

Elton Brás Camargo Júnior 
Contato: eltonbrasjr@gmail.com 

 
 

Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Drogas.  
R: Pará,1310 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP. CEP: 14060440Fone: (16) 3615-3336 
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ANEXO A. Instrumentos 

 

Parte I. Informações sociodemográficas 

1- Idade: ________  

2- Sexo: (1) Masculino (2) Feminino 

3- Cor da pele: (1) Branco (3) Pardo (2) Preto (4) Amarelo 

4- Estado Conjugal: (1) Solteiro (2) Casado (3) Divorciado/Separado (4) Viúvo 
(5) Em união consensual  

5- Escolaridade: 

(1) Analfabeto 

(2) 1º grau incompleto / completo 

(4) 2º grau incompleto / completo 

(6) Superior incompleto / completo 

Observação: Especificar série: _________________________ 

6-Ocupação: (1) Nenhuma (2) Estudante (3) Cargos Operacionais (4) Cargos 
Administrativos (5) Cargos de Chefia (6) Profissional Liberal   (7) Aposentado 

(8) Outros (bicos, etc.):___________________________________________ 

 

7 Trabalhou no último ano: (1) Tempo integral; (2) Tempo Parcial; (3) Não 
Trabalhou;(4) Outro:_______________________________________________ 

II- TRATAMENTO 

Diagnóstico:______________________________________________________ 

8. Tipo de droga usada: 

9. Tempo de uso desta droga 

10. Idade do primeiro uso:_________ 
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Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica – BPRS 

 
BPRS 1-Preocupações somáticas. Este item compreende a hipocondria. Os graus 1 e 2 da escala referem-se à hipocondria não delirante e os 
graus 3 e 4, a hipocondria delirante.  

0- Atenção normal com a saúde física /  
1- 1- Grau mínimo ou duvidoso de preocupação excessiva com a saúde física/  
2- 2- O paciente expressa idéias de ter uma doença orgânica (por ex. câncer ou doença cardíaca), mas sem interpretações delirantes / 
3- 3- As queixas são bizarras (por ex. estar apodrecendo por dentro), mas pode-se conseguir que o paciente, por breves períodos, admita 

que esse não é o seu caso/ 
4-  4- Está convencido, por ex., de que seus órgãos estão podres ou desaparecendo, ou de que vermes estão devorando seu cérebro. Nem 

por breves períodos se pode fazê-lo admitir que esse não é o seu caso.  

BPRS 2-Ansiedade psíquica. (nos últimos 3 dias) Este item compreende tensão (central), irritabilidade, preocupação, insegurança, medo e 
apreensão, que se aproximam ao pavor subjugante. Frequentemente pode ser difícil distinguir entre a vivencia da ansiedade do paciente (os 
fenômenos de ansiedade ”psíquica” ou “central”) e as manifestações fisiológicas de ansiedade (periférica) que podem ser observadas, como 
tremor das mãos e sudorese. Muito importante, nesse item, é o relato do paciente de preocupação, insegurança, vivencias de pavor, ou seja, de 
ansiedade psíquica “central”. 
      0 - O paciente não se encontra nem mais nem menos inseguro ou irritável do que o habitual.  

1- É duvidoso se o paciente está mais inseguro ou irritável do que o habitual.  
2- 2- A paciente expressa mais claramente estar em um estado de ansiedade, apreensão e irritabilidade, que pode achar difícil de controlar. 

Isso ocorre sem influir no dia-a-dia do paciente, porque a preocupação ainda diz respeito a questões pouco importantes.  
3- 3- A ansiedade ou insegurança é, às vezes, mais difícil de controlar porque a preocupação diz respeito a perdas ou danos importantes, 

que podem ocorrer no futuro. Por exemplo, a ansiedade pode ser vivenciada como pânico, ou seja, como pavor subjugante. 
Ocasionalmente essa ansiedade já interferiu no dia-a-dia do paciente.  

4- 4- A sensação de pavor está tão frequentemente presente que interfere acentuadamente no dia-a-dia do paciente. 

BPRS 3-Retraimento emocional: Este item compreende a vivencia introspectiva de contato emocional com o pacientedurante a entrevista. Ele 
se contrapõe ao item 16 (afeto embotado ou inapropriado), que compreende o grau emocional com outras pessoas, avaliado, retrospectivamente 
durante os três dias precedentes.  

0- Contato emocional normal.  
1- 1- Alguma (ou duvidosa) distância emocional.  
2- 2- Reações emocionais reduzidas, como, por exemplo, contato visual duvidoso.  
3-  3- Reações emocionais mais limitadas, como, por ex, contato visual ocasionalmente inadequado.  
4- 4- Quando o contato emocional está fortemente reduzido ou quase ausente, como por exemplo, quando evita contato visual. 

BPRS 4- Desorganização conceitual (incoerência) Este item compreende os distúrbios do processo de pensamento (forma), desde certa 
imprecisão na expressão verbal até produções verbais completamente desorganizadas. 
0-Ausência de desorganização conceitual.  
1-O pensamento é caracterizado por uma certa imprecisão,  mas a fala não é gramaticalmente inusual. 
 2- Distúrbio moderado do pensamento. As palavras podem estar ligadas por meio de uma forma gramaticalmente inusual e particular (pars pro 
toto) e a informação parece “vazia”.  
3- Acentuada desorganização conceitual. Ocasionalmente, torna-se difícil entender o paciente, podendo surgir neologismos ou bloqueio.   
4-Desorganização conceitual extremamente grave. Apenas fragmentos da fala são compreensíveis. 

BPRS 5- Autodepreciação e sentimentos de culpa. Este item compreende a diminuição da auto-estima, com sentimentos de culpa. 
0-Ausência de auto-depreciação e sentimento de culpa.  
1. É duvidoso se sentimentos de culpa estão presentes, pois o paciente está apenas preocupado com o fato de que ele, durante a doença atual, 
seja um peso para a família ou os colegas, devido a sua reduzida capacidade de trabalho.  
2- Autodepreciação ou sentimentos de culpa estão mais claramente presentes, pois o paciente está preocupado com incidentes do passado, 
anteriores ao episódio atual. Por exemplo, o paciente acusa-se de pequenas omissões ou falhas, de não ter cumprido com seu dever ou de haver 
prejudicado outras pessoas.  
3.O paciente experimenta sentimentos de culpa mais graves. Ele pode afirmar que sente que seu sofrimento atual é algum tipo de punição. 
Assinale três, desde que o paciente possa perceber intelectualmente que sua opinião é infundada. 
4.Os sentimentos de culpa são firmemente mantidos e resistem a qualquer argumentação, de modo que se convertam em idéiasparanóides.  

BPRS 6- Ansiedade somática (durante a entrevista)Este item compreende os concomitantes fisiológicos da ansiedade que se manifestam 
durante a entrevista. Todos os estados subjetivos de ansiedade devem ser assinalados no item 2, e não aqui.  
0-Quando o paciente não está nem mais nem menos propenso que o habitual a experimentar concomitantes somáticos de estados de ansiedade. 
1- Quando o paciente ocasionalmente apresenta leves manifestações, como sintomas abdominais, sudorese ou tremores. Entretanto, a descrição 
desses sintomas é vaga e questionável.   
2- Quando paciente ocasionalmente apresenta sintomas abdominais, sudorese, tremores, etc. Os sinais e sintomas são claramente descritos, 
porém não são acentuados nem incapacitantes.   
3- Os concomitantes emocionais dos estados subjetivos de ansiedade são acentuados e, às vezes, muito preocupantes.   
4- Os concomitantes fisiológicos dos estados sujeitos de ansiedade são numerosos, persistentes e frequentemente incapacitantes. 

BPRS 7-Distúrbios motores específicos Este item compreendeos graus variáveis de comportamento motor bizarro, que vai desde certa 
excentricidade na postura até a agitação catatônica severa.  
0-Ausente/  
1-Leve ou de presença duvidosa durante a entrevista./ 
2- Moderada. Presente durante a maior parte da entrevista./ 
3- Severa. Anormalidades motoras contínuas, podem ser interrompidas./  
4- Extremamente severa. Anormalidades motoras persistentes e incontroláveis. Entrevista difícil.  

BPRS 8- Autoestima exagerada Este item compreende graus variáveis de exagero da auto-estima, variando desde uma acentuada auto-
confiança ou presunção, até os delírios de grandeza grotescos. 

0- Autoestima normal./  
1- 1- Autoestima aumentada levemente ou de maneira duvidosa, como por ex.: ocasionalmente superestima suas próprias capacidades 

habituais./ 
2- 2-Autoestima moderadamente aumentada. Por exemplo, superestima mais constantemente suas próprias capacidades habituais ou 
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insinua possuir capacidades incomuns./ 
3- 3-Idéias acentuadamente irreais, como por ex. , de que tem habilidades, poderes ou conhecimentos (científicos, religiosos, etc) 

extraordinários, mas pode, por breves períodos ser corrigido./  
4- 4-Idéias de grandeza que não podem ser corrigidas. 

BPRS 9-Humor deprimido Este item compreende tanto a comunicação verbal como a não verbal de tristeza, depressão, desanimo, desamparo, 
desesperança.  
0-Humor neutro/  

1- O paciente indica vagamente que está mais desanimado e deprimido que o habitual./ 
2- 2- Quando o paciente está mais claramente preocupado com vivências desagradáveis, embora ainda não esteja se sentindo 

desamparado ou desesperançado./ 
3-  3- O paciente exibe sinais não verbais claros de depressão e/ou, as vezes, sente-se dominado pelo desamparo ou desesperança./  
4- 4- As observações do paciente sobre desânimo e desamparo, ou as suas manifestações não verbais dominam a entrevista, não sendo 

possível afastá-lodessa temática. 

BPRS 10-Hostilidade Este item compreende o relato verbal do paciente de sentimentos ou ações hostis em relação a outras pessoas fora da 
entrevista. Trata-se de um julgamento retrospectivo dos três dias precedentes. Diferenciar do item 14 (falta de cooperação), que corresponde ao 
contato formal durante a entrevista. 
 
0-Ausência de sinais de impaciência, irritabilidade ou hostilidade./ 
1-Esteve um pouco impaciente ou irritável, mas o controle foi mantido./ 
2-Esteve moderadamente impaciente ou irritável, mas tolerou as provocações./ 
3- Esteve verbalmente hostil, faz ameaças e quase chegou a ser fisicamente destrutivo, mas ainda pôdeser acalmado./  
4- Extremante hostil, com violência física manifesta. Fisicamente destrutivo. 

BPRS 11-Desconfiança Este item compreende a desconfiança, a suspeita ou as interpretações distorcidas, variando desde uma acentuada falta de 
confiança nos outros até os delírios de perseguição floridos. 

0- Ausente./ 1- Vagas idéias de referência. Tende a suspeitar que as outras pessoas estão falando ou rindo de si. Sente que “alguma coisa 
está ocorrendo”. Responde ao reasseguramento; portanto, fica duvidoso se existem idéias de referência ou delírios./ 

1- 2-Idéias de referência com delírios vagos, não sistematizados, de perseguição. “Alguém pode ter más intenções”. Isso é insinuado pela 
televisão ou pelos jornais. Ainda se trata de uma vivência do tipo “como se”./ 

2- 3-Delírios com alguma sistematização. reasseguramento difícil./ 4- delírios paranóides sistematizados, floridos, de perseguição. Correção 
impossível. 

BPRS 12-Alucinações Este item compreende as percepções sensoriais sem os estímulos externos correspondentes. As vivencias alucinatórias 
devem ter ocorrido nos últimos três dias e, com exceção das alucinações hipinagógicas, não devem ter ocorrido durante os estados de turvação da 
consciência (delirium). 
0-Ausente./  
1-Em grau leve ou de presença duvidosa. Vivências alucinatórias hipinagógicas ou vivências alucinatórias elementares isoladas (ouvir sons, ver 
luzes)./ 
 2-Alucinações ocasionais, mas plenamente desenvolvidas (ouvir vozes, ver formas), que não afetam o comportamento./ 
3- Alucinações ocasionais que influenciam o comportamento./ 
4- Mais ou menos constantemente absorto(concentrado) em vivências alucinatórias. 

BPRS 13-Retraimento psicomotor Este item compreende a redução do nível de atividade psicomotora, que inclui a velocidade de associações e a 
capacidade para verbalizar os pensamentos. Os sintomas do retardo motor dizem respeito à postura, aos gestos e à expressão facial. 

0- Atividade verbal normal, atividade motora normal, com expressão facial adequada./ 
1- 1- Velocidade de conversação duvidosa ou levemente reduzida e expressão facial duvidosaou levemente diminuída./  
2- 2-Velocidade de conversação claramente reduzida, com pausas; gestos reduzidos e movimentação lenta./ 
3- 3-A entrevista é claramente prolongada devido às longas latências e respostas curtas; todos os movimentos estão muito lentos./ 
4- 4-A entrevista não pode ser completada; o retardo se aproxima de (e inclui) estupor (paralisia). 

BPRS 14-Falta de cooperação Este item compreende a atitude e as respostas do paciente ao entrevistador e a situação da entrevista. Difere do 
item 10 (hostilidade) porque este compreende a falta de cooperação com outras pessoas durantes os três dias precedentes à entrevista. 
0-Atitude cooperativa natural./ 
1-Excessivamente formal e reservado na situação da entrevista. Responde um pouco resumidamente./ 
2-Resistência moderada. Responde evasivamente ou opõe-se a determinadas perguntas. Atitude acentuadamente hostil para com o entrevistador./ 
3-Resistência pronunciada. Responde inapropriadamente ou recusa-se a responder. Atitude abertamente hostil. Entrevista completa não é 
possível./ 
4-Entrevista impossível. O paciente recusa-se a permanecer na situação de entrevista. 

BPRS 15-Conteúdo do pensamento incomum (conteúdo) Este item diz respeito ao conteúdo da verbalização do paciente e não da organização da 
linguagem, que é assinalada no item quatro. O item refere-se às qualidades incomuns até os vários os vários níveis de idéias delirantes. Observe 
que os delírios de grandeza são assinalados no item 8 (auto-estima exagerada), que os “delírios de culpa” são assinalados no item 5 e que os 
delírios de perseguição são assinalados no item 11 (desconfiança). Os delírios que apresentam interesse especial aqui são os delírios de controle, 
influência ou despersonalização, ciúme mórbido, delírios sexuais, delírios religiosos ou expansivos. Assinale apenas o grau de raridade do 
conteúdo expresso no pensamento, a importância que apresenta para o paciente ou a influencia que exerce sobre o seu comportamento. 
0-Ausente./  
1-Grau leve ou presença duvidosa (por ex. idéias supervalorizadas)./ 
2-Grau moderado (por ex. idéias com alguma qualidade delirante, mas ainda se constituindo em uma vivencia do tipo “como se”)./ 
3-Os delírios delimitam a maior parte do conteúdo do pensamento e ocasionalmente influenciam o comportamento./ 
4- Delírios subjugantes(dominantes) delimitam o conteúdo do pensamento e comportamento. 

BPRS16- Afeto embotado ou inapropriado Este item compreende a diminuição da capacidade ou da motivação para sentir ou expressar as 
emoções normais, como tristeza, alegria, raiva. As emoções, manifestadas verbalmente e não verbalmente, são perceptivelmente inapropriadas à 
situação ou ao conteúdo do pensamento. Esse item compreende, assim, o retraimento emocional relativo às outras pessoas, durante os últimos 
três dias precedentes. Discriminar do item 3(retraimento emocional), que diz respeito a vivencia introspectiva do contato emocional durante a 
entrevista.   
0-Reações e envolvimento apropriados./  
1-reações emocionais escassas ou questionavelmente inapropriadas. Por ex., menos desejo ou capacidade de estar em companhia de pessoas 
que conhece há mais ou menos tempo./ 
2-Afeto perceptivelmente embotado. Não apresenta necessidade ou capacidade de estabelecer contato mais íntimo com pessoas não 
pertencentes ao seu círculo familiar (companheiros de trabalho, outros pacientes, equipe terapêutica)./ 
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3-Emocionalmente indiferente e apático, mesmo em relação aos amigos íntimos e a família./ 
4-Emocionalmente ausente, ou então os afetos manifestados são grosseiramente inapropriados, sem qualquer motivação para o contato humano. 

BPRS 17- Agitação psicomotora Este item compreende o aumento no nível da atividade psicomotora. 
0-Atividade motora normal. Expressão facial adequada e atividade verbal normal./ 
1-Atividade motora duvidosa ou levemente aumentada; por ex, expressão facial vívida ou certa loquacidade (falador)./ 
2-Atividade motora moderadamente aumentada; por ex., gestos vívidos, grande loquacidade ou fala em vos alta e rapidamente./ 
3-Atividade motora claramente excessiva, movimentando-se durante a maior parte do tempo. Levanta-se uma ou várias vezes durante a entrevista. 
Fuga de idéias. Dificuldade para compreendê-lo./ 
4-Constante e incansavelmente ativo. Fala desintegrada. Comunicação significativa impossível. 

BPRS 18- Desorientação e confusão Este item compreende os graus de turvação da consciência, com redução ou perda de orientação no tempo 
e/ou quanto a dados pessoais. 
0-O paciente está completamente orientado no tempo, no espaço e quanto aos dados pessoais./ 
1-O paciente ocasionalmente tem algumas dificuldades, mas pode corrigir espontaneamente sua afirmação sobre a orientação no tempo, e/ou no 
espaço, e/ou quanto aos dados pessoais./ 
2-O paciente apresenta falhas que não são corrigidas espontaneamente. Por ex., não sabe o dia da semana ou do mês, embora saiba o mês e o 
ano corretamente, e/ou tem dificuldades espaciais, embora esteja orientado na enfermaria (ou em sua casa), e/ou tem dificuldades para recordar 
nomes, embora saiba seu próprio nome./ 
3-O paciente está acentuadamente desorientado. Por exemplo, não sabe o mês e o ano corretamente, embora ainda se localiza quanto a períodos 
significativos do ano (carnaval, festas juninas, natal), e/ou tem dificuldades para localizar o banheiro ou a sua cama sem auxílio, e/ou lembra seu 
próprio nome apenas por meio de alguma ajuda./  
4-Está completamente desorientado no tempo e/ou no espaço, e/ou quanto aos dados pessoais. 
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ESCALA DA SEVERIDADE DA DEPENDÊNCIA DE DROGAS (SDS) 
 
 

 1. Às vezes 2. Muitas vezes 3. Sempre 4. Quase 
sempre 

1.Você acha que o uso 

de cocaína/crack esta 

fora de controle 

    

2.Se faltar cocaína/crack, 

isso lhe deixa ansioso 

    

3.Você se preocupa com 

o uso de cocaína/crack 

    

4.Você gostaria de parar 

de usar cocaína/crack 

    

5.Quanto difícil você acha 

para parar ou ficar sem 

usar cocaína/crack 

0. Não é 
difícil 

1. Difícil 2. Muito difícil 3. Impossível 
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SHORT ALCOHOL DEPENDENCE DATA (SADD) 

 

0 NUNCA 1 ALGUMAS VEZES 2 FREQUENTEMENTE 3 QUASE SEMPRE 

 

1.Durante os períodos em que você bebe abusivamente, acorda com 

sudorese? 

(    ) 

2.Acontece de você deixar de comer por causa da bebida? (    ) 

3.Você planeja seu dia em função da bebida? (    ) 

4.Você bebe em qualquer horário (manhã, tarde e/ou noite)? (    ) 

5.Na ausência da sua bebida favorita você bebe qualquer uma? (    ) 

6.Acontece de você beber, sem levar em conta os compromissos que 

tem depois? 

(    ) 

7.Você acha que a quantidade que você beb chega a prejudicá-lo? (    ) 

8.No momento em que você começar a beber, é difícil parar? (    ) 

9.Você tenta se controlar (tenta deixar de beber)? (    ) 

10.Na manhã seguinte a uma noite em que você tenha bebido muito, 

vocêprecisa beber para sentir-se melhor? 

(    ) 

11.Você acorda com tremores nas mãos, na manhã seguinte a uma 

noite em que tenha bebido muito? 

(    ) 

12.Depois de ter bebido muito, você levanta com náuseas ou vômitos? (    ) 

13.Na manhã seguinte a uma noite em que você tenha bebido muito, 

você levanta não querendo ver ninguém na sua frente? 

(    ) 

14.Depois de ter bebido muito, você vê coisas que mais tarde percebe 

que era imaginação? 

(    ) 

15.Você esquece do que aconteceu enquanto esteve bebendo? (    ) 

Escore Total  (    ) 
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QUESTIONÁRIO COMPORTAMENTOS DE SAÚDE 
 
Neste questionário pretendemos que descreva o seu comportamento do dia a dia nas diversas áreas 
que estão associadas à saúde. 
Por favor, responda às afirmações que aparecem abaixo, utilizando os seguintes critérios: 

A – Quase sempre (90% ou mais das vezes) 
B – Com muita frequência (cerca de 75% das vezes) 
C – Muitas vezes (cerca de 50% das vezes) 
D – Ocasionalmente (cerca de 25% das vezes) 
E – Quase nunca (menos de 10% das vezes) 

 A B C D E 

1. Faço exercício físico intenso durante pelo menos 20 minutos por dia, duas 

vezes ou mais por semana 

     

2. Ando a pé ou de bicicleta diariamente      

3. Pratico esporte que faz suar, pelo menos duas vezes por semana (p. ex, 

corrida, natação, basquetebol, futebol, etc.) 

     

4. Tenho cuidado para manter o peso recomendado devido a altura que tenho      

5. Tenho cuidado com o que como de modo a reduzir a ingestão de sal       

6. Planejo a minha dieta de modo a que ela seja equilibrada quanto à 

variedade de nutrientes 

     

7. Não bebo mais de duas doses de bebidas alcoólicas por dia      

8. Durmo o número de horas suficientes para me sentir descansado      

9. Mantenho as minhas vacinas em dia      

10. Verifico anualmente a minha pressão arterial      

11. Vou ao dentista anualmente verificar o estado dos meus dentes      

12.Vou anualmente ao médico fazer um checkup      

13. Não dirijo (carro, moto, bicilceta, etc.) quando bebo demais, ou não viajo 

com um condutor que bebeu demais 

     

14. Quando dirijo, ou quando viajo nalgum veículo, gosto de me manter dentro 

dos limites de velocidade 

     

15. Quando viajo de carro no banco da frente, fora da cidade, coloco o cinto de 

segurança 

     

16. Evito tomar medicamentos sem serem recomendados pelo médico       

17. Evito fumar      

18. Evito ingerir alimentos com gordura      

19. Devido aos efeitos potencialmente perigosos da cafeína evito tomar 

bebidas tais como café, chá ou coca-cola 

     

20. Evito utilizar estimulantes (anfetaminas ou outros) mesmo em épocas de 

exames 

     

21. Evito tomar tranqüilizantes não prescritos      

22. Evito ingerir alimentos que são feitos à base de açúcar (tais como bolos, 

chocolates, rebuçados, etc.) 

     

23. Evito estar em ambientes cheio de fumaça de cigarro      

24. Evito os ambientes muito barulhentos      

25. Evito os ambientes que tenham o ar poluído      

26. Evito mudar de parceiro sexual      

27. Evito ter relações sexuais com pessoas que conheço mal      

28. Devido às doenças sexuais evito ter relações sexuais sem tomar 

precauções 
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ANEXO B. Autorização do autor do QCS 
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ANEXO – C Autorização Coleta de Dados 
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